ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a
Asociației Grup de Acțiune Locală RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Denumirea
proiectului

Descrierea
proiectului

• Prin implementarea proiectului se vor putea
efectua următoarele servicii publice comunale :
- lucrările necesare procesului de deszăpezire și
de întreținere a drumurilor comunei pe
întreaga perioada a iernii; -lucrări de întreținere
curentă și de gospodărire a comunei (ridicare
gunoaie, resturi vegetație, transport materiale);
- lucrări de mici reparații la drumuri.
• Prin achiziționarea utilajelor se vor realiza
următoarele obiective: Întreținerea curățeniei
în comună, de gospodărire și de întreținere
curentă; Întreținerea și exploatarea drumurilor
comunale conform reglementărilor în vigoare;
Prevenirea înzăpezirii drumurilor; Prevenirea
producerii de polei pe suprafața drumurilor
comunale prin împrăștierea de materiale care
împiedică producerea acestuia; Asigurarea
accesului
elevilor
către
unitațile
de
învățământ, asigurarea accesului mașinilor de
salvare, pompieri, poliție în cazuri deosebite,
asigurarea accesului autovehiculelor care
efectuează transportul angajaților din comuna
Hârseni către locurile de muncă și asigurarea
accesului autovehiculelor turiștilor.

Obiective

• Achiziție echpamente lucrări edilitare : Tractor
100 CP, Încărcător frontal, Remorcă 2 axe,
sărăriță 500l

Rezultate

• Investiție în infrastructură de bază, sprijinind
o comună formată din 4 localități și un cătun
și un număr de 2103 locuitori deserviți .

Lecții
învățate/
recomandări

• Necesitatea de a achiziționa o gama mai largă
de utilaje.

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA HÂRSENI

Localizarea proiectului: Str.
Principală, nr.175, sat Hârseni,
comuna Hârseni, cod poștal
507090, județ Brașov

Domeniul de intervenție 6B

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305art.20 alin 1 litera d)

Valoarea finanțării nerambursabile

•ACHIZIȚIE ECHIPAMENT LUCRĂRI EDILITARE,
COMUNA HÂRSENI, JUDEȚ BRAȘOV

34.143,04 euro

Valoarea contribuției private
158 euro

Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 25.06.2018 -25.06.2020
Date de contact
tel 0268/247800
fax 0268/247832
e-mail comunaharseni@yahoo.com

