Anexa nr. 2
Măsura M 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale
Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

 imbunatatirea infrastructurii rutiere, a drumurilor comunale, vicinale, si a celor aferente exploatatiilor agricole si
silvice
 dezvoltarea utilitatilor publice
Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :
Sprijinul pentru această măsură vizează investiţii în spaţiul rural pentru:
a) Crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază;
b) Crearea şi dezvoltarea serviciilor publice de bază pentru populaţia rurală;
c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.
Beneficiari :
Tipuri de beneficiari :
Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : comune
Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…) :
Evaluarea numărului: 11 proiecte
Precizări privind acţiunile eligibile :
* Acţiuni imateriale :
Tip de acţiuni eligibile :
-studii de fezabilitate etc.
* Acţiuni materiale :
Tip de acţiuni eligibile :
- construcţii;
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Investitii in drumuri comunale si
strazi, alimentare cu apa si
canalizare, cladiri edilitare
(primarii, scoli, dispensare camine
culturale,…) si servicii sociale,
piete si tirguri, parcuri si alte locuri
de sport si agrement, conservare
monumente ale naturii, situri
arheologice, monumente
aritecturale si traditionale specifice,
infrastructura de turism si
valorificare a potentialului natural si
arhitectonic local.
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