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

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA PĂRĂU

Localizarea proiectului: Str.
Principală, nr.214 sat Părău,
Comuna Părău, cod poștal 507155,
județ Brașov

Descrierea
proiectului

Domeniul de intervenție 6B

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

Valoarea finanțării nerambursabile

Obiective

34.525,63 euro

•ACHIZIȚIE
BULDOEXCAVATOR
PENTRU
ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC DE
CĂTRE COMUNA PĂRĂU, JUDEȚUL BRAȘOV

• Prin implementarea proiectului se vor putea
efectua următoarele servicii publice comunale :
- deszăpezirea drumurilor de interes localreprofilarea și întreținerea drumurilor localesăparea de șanțuri de colectare a apei- lucrări
de întreținere și curățare prin îndepărtarea
pietrelor și bolovanilor, prin încărcarea /
descărcarea deșeurilor- lucrări de nivelarea
terenurilor, precum și alte lucrări specifice
întreținerii și administrării domeniului public
• Prin implementarea proiectului se vor realiza
următoarele obiective:- satisfacerea cerințelor
și nevoilor de utilitate publică- continuitatea
serviciului public- ridicarea standardelor
serviciilor
prestatedezvoltarea
și
modernizarea infrastructurii edilitare- protecția
și conservarea mediului natural și construitmenținerea condițiilor sanitare conform cu
normele de igienă și sănătate publică.

• Achiziție echpamente lucrări edilitare :
Buldoexcavator dotat cu motor de minim
4000cmc și minim 90 CP, capacitate minimă
cupă 1 mc, greutate operațională minim 7,5
tone. Prin această achiziție se îndeplinesc cele
două obiective specifice ale proiectului,
dotarea Compartimentului de gospodărire
comunală cu un buldoexcavator nou, respectiv
îmbunătățirea accesului populației la servicii
publice locale de gospodărire comunală.

Valoarea contribuției private
28.968 euro
Rezultate
Perioada de implementare a
proiectului conform contract de
finanțare 24.07.2018 -24.07.2020
Date de contact
tel 0268/287112
fax 0268/287178
e-mail primaria.parau@gmail.com

Lecții
învățate/
recomandări

• Investiție în servicii de bază, sprijinind o
comună formată din 4 localități și având
un număr de 1874 de locuitori deserviți .

•Prin rapiditatea obținerii finanțării în cadrul
axei LEADER și datorită eficienței acestuia,
dinamica schimbării în mediul rural se
îmbunătățește

