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Titlul proiectului: Achiziție utilaje agricole pentru cultura de 

cânepă 

Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea 

exploatațiilor agricole” 

Beneficiar: SC Dronkers Grond SRL 

Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: martie 2015 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  170.872 euro 

Valoare eligibilă: 137.800 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Suciu Oana-Marinela 

 
 

SC Dronkers Grond SRL este o societate comercială nou 

înființată, în anul depunerii proiectului. Societatea are ca obiect 

de activitate principal cultivarea de cânepă, având un acționariat 

care desfășoară activități agricole în acest domeniu de mai mulți 

ani. 

Utilajul achiziționat este un echipament de ultimă 

generație, de mare capacitate care asigură consumul optim de 

semințe și împrăștierea fertilizatorului în același timp cu 

însămânțarea reducând astfel numărul de treceri mecanizate 

asupra terenului. 
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Achiziționarea utilajului a fost o investiție oportună 

deoarece societatea deținea terenuri agricole destinate culturii de 

cânepă, necesitând o mașinărie performantă cu ajutorul căruia să 

se exploateze eficient terenul agricol deținut. 
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Titlul proiectului: Dotare cu utilaje agricole 

Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea 

exploatațiilor agricole” 

Beneficiar: SC Fitomar SRL 

Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: februarie 2014 - octombrie 2014 

Bugetul total (inclusiv TVA):  142.957 euro 

Valoare eligibilă: 115.288 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Marian Mănase Emil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC Fitomar SRL este o societate comercială cu 

răspundere limitată, înființată în luna octombrie 1998, având ca 

domeniu principal ,,Activități auxiliare pentru producția 

vegetalăˮ. 

În perioada scursă de la înființare societatea a 

achiziționat importante utilaje tehnologice și dotări pentru 

activitatea de mecanizare, chimizare a agriculturi și protecție 

fitosanitară. 

În 2005 societatea a beneficiat de fonduri SAPARD 

pentru achiziția de utilaje după cum urmează: tractor, plug 

reversibil, combinator și combină. 
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Obiectivul general al proiectului depus la GAL Valea 

Ampoiului - Valea Mureșului constă în creșterea profitabilității 

și durabilității exploatației prin achiziționarea de noi mijloace de 

producție.  

 

 

 

 

Prin implementarea acestui proiect SC Fitomar SRL și-a 

dotat exploatația cu mașină de fertilizat, încărcător frontal, 

greblă de adunat, presă de baloți, cositoare cu discuri, care 

împreună cu utilajele existente să permită exploatarea în condiții 

de eficientă maximă a terenurilor. 
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Titlul proiectului: Dotare cu utilaje agricole a exploatației 

PFA Ursaleș Oana Maria, sat Presaca Ampoiului, com. Meteș 

Proiect finanțat prin: Măsura 411.2-121 ,,Modernizarea 

exploatațiilor agricole” 

Beneficiar: PFA Ursaleș Oana Maria 

Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada  de implementare: iunie 2014 - februarie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  33.194 euro 

Valoare eligibilă: 33.194 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Ursaleș Oana Maria 

 

Activitatea  PFA-lui în sectorul agricol a început în 2012 

la început fiind o exploatație agricolă familială, având ca și 

activitate principală creșterea animalelor și producția vegetală. 

Pe parcursul timpului, societatea s-a dezvoltat constant, 

înmulțind efectivul de animale, obținând astfel un excedent al 

producției de lapte, pe care în prezent îl comercializează. Cu 

toate astea, în momentul de fată, activitatea desfășurată are un 

caracter preponderent familial, decât unul comercial. 

Activitatea agricolă a exploatației constă în exploatarea 

fânețelor, pășunilor, și creșterea animalelor. 
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Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea 

profitabilității și durabilității exploatației prin folosirea mai 

judicioasă a mijloacelor de producție de care dispune, prin 

modernizarea lor și prin achiziționarea de mijloace noi de 

producție. 

Prin implementarea proiectului s-au achiziționat 

următoarele echipamente: tractor; balotieră; grebă; cositoare;  

tocătoare; motocultor și accesorii; tanc răcire și aparat de muls 

vaci. 

Sectorul agricol trebuie să încurajeze sinergia dintre 

culturile agricole şi creşterea animalelor, dat fiind faptul că tot 

mai mulţi cetăţeni UE cer o gamă variată de produse alimentare 

de înaltă calitate, care să reflecte standarde ridicate în privinţa 

siguranţei, calităţii şi bunăstării, inclusiv produse locale. 
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Titlul proiectului: Modernizare drum exploatare agricolă 

Șesuri 

Proiect finanțat prin: Măsura 411-125 ,,Infrastructura de 

acces, creștere animale, procesare primară, turism și protecția 

naturii” 

Beneficiar: Oraș Zlatna 

Localizarea proiectului: Oraș Zlatna, Județul Alba, Regiunea 

7 Centru 

Perioada de implementare: mai 2014 -  noiembrie 2014 

Bugetul total (inclusiv TVA):  173.294 euro 

Valoare eligibilă: 139.079 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ponoran Silviu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea și 

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea 

agriculturii pentru asigurarea în bune condiții a exploatării 

terenurilor agricole prin: 

-viabilitatea condițiilor de transport produse agricole în orice 

perioadă a anului;  
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- sporirea capacităților de aprovizionare în cazul zonelor agricole 

accesate în zona cu materiale și alte produse în vederea 

desfășurării activităților agricole 

- îmbunătățirea condițiilor de transport în accesarea zonelor 

locuite permanent  

- premiza dezvoltării în paralel cu exploatațiile agricole și a altor 

activități conexe rezultând creșterea potențialului economic al 

zonei.  

Drumul de exploatare agricolă Șesuri face legătura dintre  

drumul comunal DC 108 Trâmpoiele și cătunul Șesuri, inclusiv  

zona agricolă adiacentă având o lungime de 1,505 km, și o 

suprafață de 7370 mp. Suprafața agricolă totală deservită de acest 

drumul este de  aproximativ 180 ha. Lucrările s-au executat pe 

fostul amplasament al drumului, fără a se recurge la exproprieri.  

Drumul se află în intravilanul și extravilanul localități 

Trimpoiele, oraș Zlatna și a fost de pământ pietruit parțial, iar 

circulația pe acest drum se desfășura anevoios în special în 

perioadele ploioase.  

Zona Șesuri  este populată permanent, aici desfășurându-

se principalele activități aducătoare de venit pentru populație: 

agricultura și creșterea animalelor.  
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Titlul proiectului: Modernizare drum forestier Valea Rînelii  

Proiect finanțat prin: Măsura 411-125 ,,Infrastructura de acces, 

creștere animale, procesare primară, turism și protecția naturii” 

Beneficiar: Oraș Zlatna 

Localizarea proiectului: Oraș Zlatna, Județul Alba, Regiunea 7 

Centru  

Perioada de implementare: sept. 2014 - sept. 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  111.899 euro 

Valoare eligbla: 89.702 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ponoran Silviu 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie 

îmbunătățirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

si adaptarea sectorului forestier pentru asigurarea în bune condiții  

a exploatării  terenurilor forestiere din zonă.  

Drumul forestier Valea Rînelii se regăsește în  

intravilanul localității Izvorul Ampoiului, Ocolul silvic Alba 
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Iulia. Lungimea tronsonului ce face obiectul proiectului este de 

0,800 km, iar suprafața totală a drumului de exploatare este de 

3435 mp. Circulația pe acest drum se desfășura anevoios în  

special în perioadele ploioase, datorită existenței defecțiunilor  

apărute în trafic.  

Prin acest drum se asigură legăturile: 

- zonei de fond  forestier cu DN 74 de pe raza localității Izvorul 

Ampoiului, 

- accesul la gospodăriile  din zona aferentă. 

Suprafața totală aferentă drumului forestier Valea Rînelii 

este de 238,7 ha conform Amenajamentului silvic. 
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Titlul proiectului: Centrul local de informare și promovare  

turistică 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.3-313 ,,Promovarea 

activităților culturale, tradiționale, turistice și sportive locale” 

Beneficiar: Comuna Romos  

Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, 

Regiunea 5 Vest  

Perioada de implementare: martie  2014 -  iulie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  66.474euro 

Valoare eligibilă: 52.471 euro 

Valoare decontata: 52.385,99euro 

Reprezentantul beneficiarului : Primar – Pătrânjan Mircea 

 

 

 

 

Proiectul integrat Centrul local de informare și 

promovare turistică Romos are 2 componente: 

-  Înființarea și dotarea Centrului local de informare  

- Promovarea turismului și tradițiilor locale din comunele 

Romos-jud. Hunedoara, Șibot și Ceru Băcăinți - județul Alba. 
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Prin tipărituri, produse mass-media și cei 2 angajați se 

dorește valorificarea potențialului turistic, natural și antropic, 

din cele 3 comune limitrofe Romos - jud. Hunedoara, Șibot și 

Ceru Băcăinți - jud. Alba, în scopul creșterii afluxului de turiști  

la nivelul celor 3 comune.   

Activitatea  serviciilor în turism  nu se află la început de 

drum pe teritoriul comunelor Romos și Șibot. Nu există 

activitate în servicii specifice în Comuna Ceru Băcăinți, în ciuda 

unui potențial natural și antropic excepțional. 

Centrul de informare și promovare a turismului va 

contribui nu numai la  creșterea  numărului de turiști care vin în 

zonă, dar și la o mai bună repartizare a lor în raport cu 

infrastructura, cu structurile de primire și cu potențialul fiecărei 

comune.  

Aria de acoperire a Centrului de Informare Turistică  

include teritoriul omogen a trei comune membre ale GAL–ului 

Valea Ampoiului - Valea Mureșului.  
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Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional - 

buldoexcavator cu accesorii aferente pentru dotarea serviciului 

pentru situații de urgență al comunei Almașu Mare, jud. Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Almașu Mare 

Localizarea proiectului: Comuna Almașu Mare, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: mai 2013 - ianuarie2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  92.963  euro 

Valoare eligibilă: 74.970 euro 

Reprezentantul beneficiarului : Primar – Zaharie Aron 

 

Investiția are ca obiectiv dotarea cu un utilaj 

multifuncțional - buldoexcavator cu accesoriile aferente a 

serviciului Voluntar de Urgența a Comunei Almașu Mare. 

Investiția răspunde nevoilor de bază a locuitorilor 

Comunei Almașu Mare având în vedere istoricul situațiilor de 

urgentă apărute de-a lungul timpului în comună, istoric care 

consemnează inundații, avariile la rețelele de utilitate publică, 

blocarea căilor de acces ca urmare a căderilor de corpuri în urma 

intemperiilor violente, etc. De asemenea lipsa de eficiență în 

intervenții, ca urmare a lipsei dotărilor necesare, pentru 

dezvoltarea serviciului de bază-protecția în cazul situațiilor de 

urgență a impus achiziționarea unui utilaj performant, dotat cu 

tracțiune integrală care să îi permită accesul pe teren abrupt, 

investiție absolut necesară, comuna Almașu Mare fiind o 

comună montană cu relief alunecos predispus la alunecări de 

teren. 

Utilajul achiziționat este un buldoexcavator cu tracțiune 

integrală (roți egale pe față și pe spate). 
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În vederea operării în cadrul situațiilor de urgență 

apărute, buldoexcavatorul va fi dotat cu o serie de accesorii care 

să-i permită intervenția pentru curățarea zonelor afectate, crearea 

de șanțuri și canale de defluire a apelor pluviale, demolarea 

clădirilor afectate de dezastre și calamități, curățarea drumurilor 

de acces în vederea asigurării circulației, după cum urmează: 

cupă de încărcare multifuncțională; cupe de excavare; cupă de 

taluzare pentru curățarea șanțurilor; circuit hidraulic de picon; 

ciocan hidraulic; lamă de zăpadă. Accesoriile sunt versatile, 

permițând interschimbarea lor rapidă. 

Implementarea cu succes a proiectului aduce un aport 

major asupra calității și operativității serviciului de urgență 

pentru populația comunei Almașu Mare. 
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Titlul proiectului: Dotare cămin cultural în vederea revitalizării 

specificului local și moștenirii culturale în localitatea Almașu 

Mare, jud. Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și 

populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” 

Beneficiar: Comuna Almașu Mare 

Localizarea proiectului: Comuna Almașu Mare, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  24.177  euro 

Valoare eligibilă: 19.498 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Zaharie Aron 

 

 

Proiectul are ca scop revitalizarea vieții culturale a 

comunei Almașu Mare prin dotarea căminului cultural cu 

echipamente necesare desfășurării activităților culturale în 

condiții civilizate și moderne. 

În zona rurală căminul cultural reprezintă pe lângă 

familie, școală, bibliotecă principalul mijloc de transmitere și 

diseminare a valorilor culturale. 

Căminele culturale reprezintă un element esențial în 

procesul de manifestare și perpetuare a obiceiurilor și tradițiilor 

locale, iar păstrarea lor în stare bună de utilizare și asigurarea 

condițiilor optime de utilizare fac posibilă menținerea identității 

culturale ale unui areal (sat, comună, zonă). 

Căminul cultural ca element esențial în protejarea 

moștenirii culturale, conservarea tradițiilor și obiceiurilor din 

mediul rural reprezintă și un mijloc de creștere a potențialului 

turistic. Astfel majoritatea turiștilor străini care vin în țara 

noastră caută să trăiască experiența vieții la țară cu tot ce implică 

acest lucru. 
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  Pentru dotarea căminului cultural s-au achiziționat un 

număr de 200 de scaune, instrumentele tehnice de sonorizare și 

echipamente de iluminat și protecție.  

Acestea vor fi utilizate atât pentru a asigura condiții 

optime desfășurării activităților culturale organizate în incinta 

căminului cultural, cât și în cadrul diferitelor evenimente 

sociale, având în vedere faptul că  principalele evenimente din 

viața locuitorilor se desfășoară  în căminul cultural. 
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Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional - 

buldoexcavator cu accesorii aferente pentru dotarea serviciului 

voluntar pentru situații de urgență a comunei Blandiana, jud. 

Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia si populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Blandiana 

Localizarea proiectului: Comuna Blandiana, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada  de implementare: noiembrie 2013-iulie 2014 

Bugetul total (inclusiv TVA):  95.245  euro 

Valoare eligibilă: 73.680 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Gherman Nicolae 

Investiția are ca obiectiv dotarea cu un utilaj 

multifuncțional - buldoexcavator cu accesoriile aferente a 

serviciului Voluntar de Urgență a Comunei Blandiana. Prin 

aceasta se dorește eficientizarea intervențiilor în situații de 

urgență provocate de revărsările de apă, inundații și alte 

calamități prin creșterea capacităților procedurale și 

infrastructurale ale comunei Blandiana. 

Serviciul Voluntar de urgență, deși a fost înființat în 

2005, nu dispune de dotările necesare pentru derularea 

activității. 

Având în vedere istoricul situaților de urgență apărute 

de-a lungul timpului în comuna Blandiana, istoric care 

consemnează inundații, blocarea căilor de acces ca urmare a 

căderii de corpuri în urma intemperiilor violente și lipsa de 

eficiență în intervenții ca urmare a lipsei dotărilor necesare 

pentru dezvoltarea serviciului de bază-protecție în cazul 

situațiilor de urgență, s-a impus achiziția unui utilaj performant, 

dotat cu acțiune integrală care să-i permită accesul și pe pantele 

abrupte. 
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În aceste condiții a fost absolut necesară și oportună 

achiziția unui buldoexcavator și care sa fie exclusiv destinat 

deservirii locuitorilor comunei în situații de urgentă. 

           

 

 
 

 

Astfel prin implementarea acestui proiect în cadrul programului 

LEADER prin GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului, s-a 

achiziționat un buldoexcavator cu accesorii aferente (cupă de 

încărcare multifuncțională; cupă de excavator; cupă de nivelare; 

circuit hidraulic de picon; ciocan hidraulic; lamă de zăpadă; kit 

de furci; cuplă rapida mecanică pentru brațul de escavare) 

permițându-i intervenția pentru curățarea zonelor afectate, 

crearea de șanțuri și canale de defluire a apelor pluviale, 

demolarea clădirilor afectate de dezastre și calamități, curățarea 

drumurilor de acces în vederea asigurării circulației. 
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Titlul proiectului: Modernizare cămin cultural Blandiana 

prin dotare cu echipamente și mobilier 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Blandiana 

Localizarea proiectului: Comuna Blandiana, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  24.295  euro 

Valoare eligibilă: 19.593 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Gherman Nicolae 
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Dotarea căminului cultural cu echipamente și obiecte de 

practică culturală reprezintă o măsură indispensabilă pentru 

revigorarea și întărirea rolului acestui așezământ în viața socio-

culturală a comunității.  

Acest tip de investiție se înscrie în sfera măsurilor menite 

să readucă în mediul rural cultura, astfel încât să fie diminuate 

diferențele între mediul rural și cel urban din punctul de vedere 

al accesului la cultură. 

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă 

păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și 

a moștenirii culturale în comuna Blandiana. 

Dotarea căminului cultural din localitatea Blandiana va 

avea efecte benefice în ceea ce privește gradul de acces și 

participare a populației rurale la viața culturală. 

Prin implementarea proiectului s-a creat cadrul general 

capabil să concentreze și să revitalizeze activități culturale de 

certă valoare integrându-le în viața socială a comunei. 

Excepționala moștenire culturală locală riscă să fie pierdută în 

timp sau să fie distorsionată de presiunea vremurilor noi dacă nu 

se va acționa instituționalizat pentru dezvoltarea activităților 

culturale. 

Prin materializarea acestui proiectul s-a dotat căminului 

cultural din localitatea Blandiana cu echipamente și instalații, 

echipamente de proiecție, mobilier și costume populare (4 

pentru femei și 4 pentru bărbați) 
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Titlul proiectului: Schimb de destinație din sediu școală în 

cămin cultural cu reabilitare în localitatea Văleni, comuna 

Meteș 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Meteș 

Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: noiembrie  2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  107.349  euro 

Valoare eligibilă: 41465 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ursaleș Traian-

Nicolae 

 
 

Proiectul a prevăzut lucrări de reabilitare și schimb de 

destinație din sediu școală în cămin cultural prin reabilitare, 

recompartimentare construcții existente pentru a ajunge la 

standarde conform normelor în vigoare. 
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În acest imobil și-a desfășurat activitatea Școala cu 

clasele I-IV sat Văleni, până în anul 2006 când a fost desființată, 

elevii fiind preluați de centrul de comună. Schimbarea funcțiunii 

clădirii din școală în cămin cultural a fost solicitata de Primăria 

Meteș și aprobată de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului 

și Sportului în anul 2010.  

S-a realizat recompartimentarea anumitor spații pentru a 

putea servi noii destinații: sală de spectacole, oficiu, grupuri 

sociale. În sala de spectacole în partea de nord-est s-a realizat o 

scenă din structură de lemn cu accesul din cerdac.  

Prin acest proiect s-a dorit asigurarea infrastructurii și 

dotărilor necesare pentru desfășurarea de spectacole și 

festivaluri care își propun valorificarea obiceiurilor locale. 
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Titlul proiectului: Dotarea căminelor culturale în vederea 

păstrării specificului local în localitățile (sat) Presaca 

Ampoiului  și Poiana Ampoiului, comuna Meteș, județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de ba ză pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Meteș 

Localizarea proiectului: Comuna Meteș, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  21.668  euro 

Valoare eligibilă: 17.474 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ursaleș Traian-

Nicolae 

 

Investiția are ca obiectiv dotarea căminelor culturale cu 

sisteme de sonorizare și video proiectare, instrumente muzicale, 

costume tradiționale, mobilier (dulapuri, cuiere, scaune), în acest 

sens urmărindu-se promovarea patrimoniului imaterial al 

comunei Meteș. 

Cunoscându-se nivelul precar al resurselor financiare de 

care dispun comunitățile locale rurale, accesarea fondurilor prin 

GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului reprezintă o bună 

posibilitate de finanțare identificată de Consiliul local al 

comunei Meteș în vederea realizării investiției propuse prin 

prezentul proiect.  

În comuna Meteș există o mare varietate de obiceiuri și 

datini, care se pierd în negura timpului. 

Datinile și credințele, lirica și muzica populară, 

meșteșugurile și arta populară constituie patrimoniul spiritual 

inestimabil, care oglindește forța creatoare a românilor din toate 

zonele geografice ale țării. 
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Spectacolele ce se vor ține în căminele culturale din 

Presaca Ampoiului și Poiana  Ampoiului, vor fi un element de 

patrimoniu care trebuie păstrat nealterat și promovat, astfel în 

vederea promovării specificului local.   

 

 

 

  
 

 

 

 

 S-au achiziționat prin proiect după cum urmează:  

- pentru căminul cultural Presaca Ampoiului - sistem 

complet de sonorizare, sistem de supraveghere video, 

mobilier și costume populare,  

- pentru căminul cultural Poiana Ampoiului - scaune 

tapițate,  cortină cu accesorii, sistem de supraveghere 

video, dulapuri, costume tradiționale de bărbați, costume 

tradiționale de femei, cuiere de perete. 
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Titlul proiectului: Modernizare drum comunal DC 52 

Strungari-Purcăreți, km 4+700-km6+500, Comuna Pianu, 

Județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Pianu  

Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: iulie 2014 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  85.869 euro 

Valoare eligibilă: 62.642 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin Ioan 

 

 

 

 

Prin acest proiect s-a dorit modernizarea  unui tronson de 

1,800 km din drumul comunal DC 52. Pietruirea acestui  tronson 

contribuie la creșterea siguranței circulației, la realizarea 

legăturilor rutiere  între acesta și drumul județean DJ 704A, care 
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la rândul lui face legătura cu drumul național DN7 precum și  

lărgirea accesului locuitorilor la serviciile de utilitate publică. 

Lungimea acestui tronson corespunde limitei modernizate a 

drumului comunal până la limita nordică a extravilanului 

localități Purcareți, care este și punctul final al drumului 

comunal. De asemenea, la  capătul drumului există o aducțiune 

de apă care asigură alimentarea locuințelor din zonă cu apă brută 

pentru necesitățile zilnice. 

Principale lucrări executate sunt:  

- sistem rutier 

- șănțuire/rigolă carosabilă pentru  colectarea și evacuarea apelor 

meteorice, podulețe; 

- amenajare platforme de încrucișare; 

- amenajare intersecții cu drumurile laterale.  

 

 

 
 

Investiția  răspunde strategiei și obiectivelor generale și 

specifice  cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, 

Strategiei și Dezvoltării Socio-Economice a județului Alba,  

Strategiei de Dezvoltare  Durabilă a comunei Pianu 2007-2013 

și Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de 

Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului. 
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Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural din satul Pianu 

de Sus, Comuna Pianu, județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Pianu 

Localizarea proiectului: Comuna Pianu, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  39.534  euro 

Valoare eligibilă: 29.000 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Petruse Marin 

 

Tema proiectului o reprezintă modernizarea 

infrastructurii culturale la nivelul comunei Pianu în vederea 

sporirii nivelului de trai și a calității vieții cetățenilor, vizându-se 

dotarea corespunzătoare a căminului din satul Pianu de Sus cu 

sistem de sonorizare, lumini, mobilier și costume populare care 

să asigure infrastructura de bază pentru organizarea unor 

evenimente culturale de promovare a tradițiilor locale prin 
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implicarea tinerilor din comună și organizarea unor grupuri de 

artiști amatori. 

Componenta culturală este una foarte importantă în 

dezvoltarea comunității locale, aceasta asigură însăși identitatea 

spirituală a localității și perpetuarea din generație în generație a 

tradițiilor locale. 

Dotarea căminului cultural cu echipamente și obiecte de 

practică culturală reprezintă o măsură indispensabilă pentru 

revigorarea și întărirea rolului acestui așezământ în viața socio-

culturală a comunității. Acest tip de investiție se înscrie în sfera 

măsurilor menite să readucă în mediul rural, cultura, astfel încât 

să fie diminuate diferențele între mediul rural și cel urban din 

punct de vedere al accesului la cultură. 

    

 

 
 

 

Obiectivul specific al acestui proiect îl reprezintă 

păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și 

a moștenirii culturale în comuna Pianu, dotarea acestui cămin va 

avea efecte benefice în ceea ce privește creșterea gradului de 

acces și participare a populației rurale în viața culturală.  
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Titlul proiectului: Modenizare străzi sat Vaidei, Comuna  

Romos, Județul Hunedoara  

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna  Romos 

Localizarea proiectului: Comuna Romos, Județul Hunedoara, 

Regiunea 5 Vest  

Perioada de implementare: octombrie 2014 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  81.495euro 

Valoare eligibilă: 62.466 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Pătrânjan Mircea 

 

 

 

 

Străzile ce au fost modernizate prin proiect sunt 

amplasate  pe raza comunei Romos, intravilanul satului Vaidei 

și reprezintă calea de acces spre locuințele din zonă. S-au 

modernizat două străzi în lungime totală de 618 m.  
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Zestrea stradală existentă înainte de modernizare era 

realizată dintr-o  împietruire din balast, cu șanțuri și rigole  

neadecvate pentru  scurgerea apei.  

Modernizarea străzilor s-a realizat prin asigurarea 

elementelor geometrice corespunzătoare clasei tehnice, 

realizarea fundației drumului și asigurarea unei îmbrăcăminți 

asfaltice în două straturi  conform normativelor în vigoare.  

Principale lucrări executate sunt:  

- sistem rutier 

- amenajare intersecții cu drumurile laterale; 

-  podețe.  

-  rigole. 

 

    

 

 Investiția  răspunde prevederilor Planului de dezvoltare 

al  județului Hunedoara în perioada 2007-2013, Axa prioritară V 

Dezvoltare Rurală, Strategiei de Dezvoltare  Durabilă a comunei 

Romos și Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului 

de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului. 
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Titlul proiectului: Construire teren de sport cu gazon 

artificial 
Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Săliștea 

Localizarea proiectului: Comuna Săliștea, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: iulie 2014 - martie2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  94.814 euro 

Valoare eligibilă: 66.867 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Stănilă Aurel Emil 

 

 
 

Posibilitatea de  desfășurare a activităților sportive în 

Săliștea era limitată din cauza lipsei unor spații adecvate pentru 

practicarea acestor activități. Asigurarea unei infrastructuri 

adecvate pentru practicarea sportului și a activităților  

recreaționale a constituit o prioritate strategică locală și o 

necesitate pentru menținerea populației active pe plan local.  

 

Proiectul a prevăzut  construirea  terenului de sport cu 

gazon artificial, împrejmuirea acestuia, amenajarea unei alei  

pietonale de acces spre terenul de spor, a clădirii vestiarelor cu 
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instalațiile aferente inclusiv branșarea la utilități: rețea apă 

potabilă, rețea canalizare menajeră, rețea distribuție energie 

electrică și rețea distribuție gaz metan.  

Dimensiunea în plan a terenului de sport 43mx23m din 

care spațiul de joc 40x20 m permite organizarea de competiții 

pentru handbal, volei, tenis sau minifotbal. 

Jocurile de echipă care vor putea fi practicate în această  

bază sportivă, pot contribui la educarea  pentru o viață activă, la 

întărirea legăturilor dintre oameni precum și la crearea unui 

cadru optim pentru tineri unde pot să-și consume în mod sănătos 

energia. Practicarea acestor activități sportive și de recreere 

atrag  după sine și o parte de beneficii pentru populație care nu 

pot fi  cuantificate în bani și implicit o populație mai sănătoasă 

”minte sănătoasă în corp sănătos”. 

Înființarea bazei sportive are ca scop îmbunătățirea  

situației cultural-sportivă a locuitorilor din zonă și revigorarea 

activităților sportive în special a jocului de fotbal, hanbal sau 

tenis.  
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Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural din satul 

Tărtăria, comuna Săliștea, județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Săliștea 

Localizarea proiectului: Comuna Săliștea, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  47.323  euro 

Valoare eligibilă: 37.916 euro 

Reprezentantul beneficiarului : Primar – Stănila Aurel Emil 

 
 

 

Proiectul prevede o investiție directă în căminul cultural 

din satul Tărtăria, cămin care găzduiește o serie de manifestări 

artistice și o expoziție etnografică. 
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Investiția are ca obiectiv general dotarea cu obiecte 

necesare practicii culturale curente în cadrul căminului cultural 

din localitatea Tărtăria și în special a desfășurării în condiții 

corespunzătoare a activității grupurilor folclorice din comună. 

Obiectivele specifice urmărite de către acest proiect sunt 

păstrarea identității culturale și conservarea specificului local și 

a moștenirii culturale în comuna Săliștea.    

Dotarea căminului cultural din satul Tărtăria, va avea 

efecte benefice și în ceea ce privește diversificarea ofertei 

culturale, tot mai scăzute în ultima vreme. 

Pe fondul lipsei de mijloace financiare, activitatea 

ansamblului folcloric din comuna Săliștea a avut de suferit, 

aceasta supraviețuind numai prin pasiunea și dedicația artiștilor 

pentru muzica și dansul popular tradițional, fapt ce le-a adus 

aprecierea și cunoașterea pe plan regional și național. 

Cu toate că de ani de zile nu s-au mai făcut investiții în 

costume și instrumente muzicale, artiștii din cadrul ansamblului 

au continuat să aibă evoluții foarte bune la festivalurile de 

specialitate din țara unde au concurat cu ansambluri consacrate. 

Necesitatea achiziționării de echipamente a devenit tot 

mai acută pentru ansamblu, astfel prin intermediul acestui 

proiect, căminul cultural Tărtăria a fost dotat cu instalație de 

amplificare/sonorizare; echipamente audio-video, sistem de 

calcul, mobilier, costume populare. 
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Titlul proiectului: Modernizare drum comunal DC 51 Loman 

– Cărări de la km 4+750 la km 5+750, Comuna Săsciori, 

Județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Săsciori  

Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: noiembrie 2013 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  128.334 euro 

Valoare eligibilă: 73.626 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar - Morar Nicolae Florin 

 

 

Acest tronson de drum era un drum de pământ pe care s-

a aplicat de-a lungul anilor balast de râu prezentând denivelări și 

chiar șiroiri creând dificultăți în exploatare. Pentru asfaltarea 

acestui drum s-a aplicat următorul sistem rutier: strat fundație 

din balast de 15 cm grosime, piatră spartă de 15 cm grosime, 
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strat binder de 5 cm si strat uzură din mixturi asfaltice de 4 cm 

grosime. S-au prevăzut 4 podețe tubulare care să conducă apele 

pluviale de pe șanțurile marginale. Acest drum comunal 

deservește locuitorii din zonă, exploatațiile agricole și societățile 

comerciale care își desfășoară activitatea în această zona. 

Infrastructura de acces în localitatea Loman este legată 

de Drumul comunal DC 51 care dă în drumul național DN 67C  

acesta asigurând accesul locuitorilor către centrul  administrativ 

al comunei Săsciori, dar și către alte localități ale județului Alba 

și către județele învecinate. 

Investiția  răspunde strategiei și obiectivelor generale și 

specifice  cuprinse în Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru, 

Strategia Dezvoltării Socio-Economice a județului Alba,  

Strategia de Dezvoltare  Durabilă a comunei Pianu 2007-2013 și 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune 

Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului. 
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Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional -

buldoexcavator cu accesorii pentru dotarea serviciului voluntar 

pentru situații de urgentă în comuna Săsciori, jud.Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Săsciori 

Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: iulie 2014 - martie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  82.262 euro 

Valoare eligibilă: 62.640 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Morar Nicolae-

Florin 

 

Investiția are ca obiectiv îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice de bază pentru populația rurală din comuna 

Săsciori prin dotarea cu un buldoexcavator și accesorii aferente 

a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în vederea 
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eficientizării intervențiilor în situații de urgență provocate de 

revărsările de ape, inundații și alte calamități prin creșterea 

capacității procedurale și infrastructurale ale comunei. 

Obiectivul strategic al acestei investiții îl constituie: 

- îmbunătățirea calității mediului, protejarea mediului și 

creșterea standardului de viață în zona GAL Valea Ampoiului - 

Valea Mureșului 

- regularizări de văi și terenuri expuse torenților și alunecărilor 

de teren inclusiv întreținerii de șanțuri și rigole 

- asigurarea protecției populației și a bunurilor în cazul 

producerii de diferite dezastre prin dotarea corespunzătoare a 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

- întreținerea și intervenții de urgență asupra infrastructurii fizice 

de bază (străzi, drumuri comunale, vicinale, spații verzi, rigole, 

taluzuri) 

- intervenții determinate de fenomene meteorologice care 

afectează siguranța locuitorilor (îngheț, ploi, zăpezi mari) 

 

 

 
 

Acest proiect s-a implementat cu succes, aducând un 

aport major asupra calității și operativității serviciului de urgență 

către populația comunei Săsciori. 
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Titlul proiectului: Dotarea căminului cultural în vederea 

păstrării specificului local în localitatea (sat) Loman, 

Comuna Săsciori 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Săsciori 

Localizarea proiectului: Comuna Săsciori, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - august 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  32.885  euro 

Valoare eligibilă: 26.520 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Morar Nicolae-

Florin 

 
 

  

Primăria Săsciori își propune să revitalizeze viața 

culturală din comună prin dotarea căminului cultural Loman cu 

sistem de sonorizare, să pună la dispoziția ansamblului ,,Sufletul 

Lumânaruluiˮ din satul Loman, costume populare necesare 

realizării activităților de pregătire și punere pe scenă a diferitelor 

programe artistice. 
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Prin acest proiect se urmărește valorificarea întregului 

patrimoniu cultural tradițional, exprimat prin valorile cotidiene 

din viața comunității rurale a satului Loman, încurajarea tinerei 

generații de a cunoaște, de a-și însuși, a perpetua și a face 

cunoscute aceste tradiții în toata lumea, ele constituind un tezaur 

inestimabil al patrimoniului nostru cultural, marcă proprie 

identități etno-culturale locale. 

Pentru promovarea patrimoniului cultural, al satului 

Loman, pentru buna desfășurare a jocului tradițional, al teatrului 

nescris, practicat de cei tineri și cei vârstnici, se urmărește 

dotarea ansamblului cu costume populare specifice zonei. 

 

 

               
 

 

Prin proiectul implementat căminul cultural din satul 

Loman a fost dotat cu 8 costume populare pentru femei compuse 

din ie, vestă, catrință, poale, jupă, batic,  tricolor, opinci și 12 

costume populare pentru bărbați compuse din pantalon, cămașă, 

vestă, brâu, tricolor, șerpar (chimir) și cizme. 
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Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional 

buldoexcavator cu accesorii pentru dotarea serviciului de 

gospodărire comunală, al comunei Șibot, județul .Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Șibot 

Localizarea proiectului: Comuna Șibot, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: februarie 2015 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  82.336  euro 

Valoare eligibilă: 66.400 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Ștef Vasile-Cristinel 

 

 

 
 

Investiția propusă în cadrul acestui proiect are ca scop 

dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală al Comunei Șibot 

cu un buldoexcavator și accesorii aferente. 
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Achiziționarea unui utilaj și echipamente specifice este o 

condiție necesară pentru realizarea întreținerii domeniului public 

al comunei Șibot. 

Obiectivele propuse în prezentul proiect sunt: 

- Menținerea în parametri tehnici de siguranță și 

 funcționare a obiectivelor investiționale realizate prin 

 intermediul proiectului. 

-  Intervenția promptă pentru înlăturarea stărilor de pericol în 

 urma accidente sau dezastre naturale; 

- Reducerea costurilor cu închirierea utilajelor  

Pentru întreținerea străzilor, drumurilor comunale, 

parcurilor, este nevoie de utilaje și echipamente specifice.  În 

momentul de față primăria nu deține nici un utilaj. Lucrările 

care pot fi efectuate cu aceste utilaje sunt sintetizate în 

continuare și vor fi efectuate în toate localitățile comunei: 

- Colectarea și evacuarea apelor pluviale, 

- Întreținerea curățeniei pe căile publice, 

- Curățatul și transportul zăpezii de pe căile publice, 

 menținerea în stare funcțională a acestora pe timp de ploi 

 și îngheț 

- Construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea 

 străzilor, drumurilor, podurilor  

- Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și 

 grădinilor publice 

Necesitatea investiției a apărut și ca urmare a tendinței 

de declin a populației, mai pronunțat în zonele rurale, declin 

datorat lipsei infrastructurii edilitare și sociale în mediul 

rural. Pentru a stopa acest fenomen sunt necesare investiții 

pentru creșterea atractivității spațiului rural, pentru 

transformarea lui astfel încât condițiile de viață să fie similare 

cu cele din mediul urban. 
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Titlul proiectului: Achiziționarea unui utilaj multifuncțional  

pentru serviciul de urgență în comuna Vințu de Jos, jud. Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Vințu de Jos 

Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: noiembrie 2013 - iulie 2014 

Bugetul total (inclusiv TVA):  56.238 euro 

Valoare eligibilă: 45.353 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe 

 

Având în vedere istoricul situaților de urgență apărute 

de-a lungul timpului în comuna Vințu de Jos, istoric care 

consemnează inundații, avarii la rețelele de utilitate publică, 

blocarea căilor de acces ca urmare a căderilor de corpuri în urma 

intemperiilor violente și lipsa de eficiență în intervenții ca 

urmare a lipsei dotărilor necesare pentru dezvoltarea serviciului 

de bază-protecție în cazul situațiilor de urgentă, se impune 

achiziția unui utilaj performant, care să permită deblocarea 

căilor de acces înzăpezite, care să constituie un risc major de 

accidente. 

În aceste condiții este absolut necesară și oportună 

achiziția unui utilaj nou și care să fie exclusiv destinat deservirii 

locuitorilor comunei în situații de urgentă. 

         Utilajul achiziționat este o autoutilitară cu benă basculabilă 

dotată cu sărăriță, investiția răspunzând nevoilor de bază a 

locuitorilor comunei Vințu de Jos și dotării Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență. 

În vederea operării în cadrul situațiilor de urgență 

apărute sărărița este autopropulsantă adică este prevăzută cu 

motor propriu și sistem de alimentare direct din bena 

autoutilitarei.  
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Oportunitatea investiției propuse a se realiza prin ajutorul 

nerambursabil solicitat, se poate considera drept un avantaj din 

punctul de vedere al costului economic redus al intervențiilor 

prin posibilitatea accesării fondurilor europene în cadrul 

programului LEADER prin GAL Valea Ampoiului - Valea 

Mureșului.   
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Titlul proiectului: Achiziție scenă mobilă și sistem de sunet 

pentru evenimente culturale în Comuna Vințu de Jos, Județul 

Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Vințu de Jos 

Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: aprilie 2015 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  40.928 euro 

Valoare eligibilă: 28.934euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe 

 

 Renovarea și dezvoltarea satelor reprezintă cerința 

esențială pentru creșterea calității vieții și sporirea activităților în 

zonele rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de bază poate 

avea un impact major, asigurând dezvoltarea spațiului rural, în 

special prin încurajarea și facilitarea dezvoltării activităților 
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economice. Totodată, un exemplu comunitar important rămâne 

tradiția și cultura, nevoia de indentificare locală și comunitară 

exprimându-se, cel mai bine, prin cultura, artă și tradiție. 

Dezvoltarea satului românesc presupune implicarea în 

procesul de monitorizarea a întregii comunități locale și a tuturor 

instituțiilor și sectorului neguvernamental din localitate. 

Obiectivul general al investiției îl reprezintă crearea unei 

premize de îmbunătățire a valențelor culturale, revitalizarea 

interesului pentru tradiție și cultură în folosul populației rurale 

din comuna Vințu de Jos. 

Obiectivul specific al proiectului este achiziționarea de 

echipamente și dotări pentru desfășurarea în condiții optime a 

activității artistice a Ansamblul folcloric ,,Vințana” al comunei 

Vințu de Jos. 

Având în vedere că localitatea Vințu de Jos nu a 

beneficiat de fonduri pentru implementarea unui astfel de 

proiect, este o oportunitate realizarea acestei investiții datorită 

cadrului favorabil creat de finanțarea prin programul LEADER. 
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Titlul proiectului: Modernizare infrastructură rutieră str. Valea 

Goblii, Comuna Vințu de Jos, Județul Alba 

Proiect finanțat prin: Măsura 413.1-322 ,,Renovarea, 

dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 

economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii 

rurale” 

Beneficiar: Comuna Vințu de Jos 

Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: iulie 2014 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  133.579 euro 

Valoare eligibilă: 62.642euro 

Reprezentantul beneficiarului: Primar – Vlad Gheorghe 

 

 

Strada Valea Goblii, în lungime totală de 5000 m are 

originea în drumul județean DJ107A și asigură legătura rutieră a 

localității cu drumul menționat mai sus. Primii 400 m ai străzii 

sunt asfaltați pe restul traseului sistemul rutier  este format  

dintr-o pietruire în stare mediocră. Sectorul de stradă în lungime 

totală de 1197,28 m  este format din două tronsoane: 

- tronsonul I  unul în lungime de 1083,14 m  cu un traseu ce se 

desfășoară paralel cu cursul de apă Valea Goblii. Punctul de 

început al acestui tronson este punctul în care se termină 

sectorul  de stradă asfaltat.  

- tronsonul II în lungime de 114,12 m reprezintă o bretea a 

străzii Valea Goblii, amplasată în sat, având originea în sectorul 

de stradă asfaltată Goblii, 

Modernizare infrastructură rutieră de pe strada Valea 

Goblii are ca scop mărirea capacității portante, reamenajarea 

elementelor geometrice, asigurarea scurgerii și evacuării apelor 

din zona străzii și a siguranței circulației. 
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Principalele lucrări sunt:  

- structură rutieră 

- amenajare intersecții cu drumuri laterale 

- stații de  încrucișare 

- podețe 

- rigole.  

Investiția  se încadrează în prioritățile  de dezvoltare  ale 

Consiliului județean Alba, regăsindu-se în Strategia de  

Dezvoltare a Județului Alba  și în prioritățile din  Strategia de 

Dezvoltare Locală a Asociației Grupului de Acțiune Locală din 

zona Văilor Ampoiului și Mureșului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Titlul proiectului: Valorificarea potențialului cultural-

tradițional, al produselor agricole, al turismului și dobândirea de 

competențe prin cooperare între microregiunile Țara Secașelor, 

Valea Ampoiului și Valea Mureșului și Muntele Șes Bihor.  

Proiect finanțat prin: Măsura 421 ,,Implementarea proiectelor 

de cooperare” 

Beneficiar: GAL Valea Ampoiului - Valea Mureșului 

Localizarea proiectului: Comuna Vințu de Jos, Județul Alba, 

Regiunea 7 Centru  

Perioada de implementare: octombrie 2014 - septembrie 2015 

Bugetul total (inclusiv TVA):  29.140 euro 

Valoare eligibilă: 23.500 euro 

Reprezentantul beneficiarului: Bârsan Constantin Mircea 

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a pune în 

valoare potențialul cultural și tradițional din cele trei teritorii, al 

produselor și producătorilor agricoli din cele trei teritorii, al 

potențialului turistic și agenților de turism locali precum și 

dobândirea de competențe prin construcție instituțională comună 

și experiențe comune. 

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt: 

 Crearea în comun a unui organism cu personalitate juridică 

pentru promovarea interteritorială a celor 3 GAL-uri; 

 Crearea unei publicaţii comune pentru cele 3 GAL-uri care 

va cuprinde elemente ca: descrierea celor 3 teritorii; puncte 

de interes turistic din cele 3 teritorii; obiceiuri şi tradiţii din 

cele 3 teritorii; produse agricole şi produse tradiţionale din 

cele 3 teritorii; bune practici în implementarea strategiei cu 

expunerea unor proiecte de succes implementate în cele 3 

teritorii; 

 Crearea şi întreţinerea unei pagini Web comune a proiectului 

de cooperare cu rol de promovare şi informare 

www.cooperarealbabihor.ro 
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 Organizarea a 3 evenimente comune: 27-28 iunie 2015 la 

Ciugud, jud. Alba, 11-12 iulie 2015 la Spinuş jud. Bihor şi 1-2 

august 2015 la Vinţu de Jos 

jud. Alba la care au participat 

toate cele 3 GAL-uri cu 

expunerea de costume 

populare, prezentarea de tradiţii 

şi obiceiuri populare şi produse 

agricole tradiţionale şi specifice 

fiecărei zone.  
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Proiecte implementate și/sau în implementare prin 

GAL Valea  Ampoiului - Valea Mureșului 

 
 

 

Măsura 411.2 -121 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, 

procesare primară, turism și protecția naturii”   

 Modernizare exploatație agricolă ferma Romos, SC Gabiema Col 

SRL, Comuna Romos  

 Modernizare fermă vegetală prin achiziția de utilaje agricole, 

Societatea Agricolă „Vințana”, comuna Vințu de Jos 

 Modernizare fermă de vaci prin achiziția de utilaje agricole, SC 

Pricăjan Agrocom SRL, comuna Romos 

 Modernizare fermă vegetală prin achiziția de utilaje agricole, SC 

SAS Semagroserv SRL, comuna Șibot 

 Modernizare fermă vegetală prin achiziție de utilaje agricole SC 

Agroprest Șibot SRL, comuna Romos 

 Dotare cu utilaje agricole, SC Fitomar SRL, Vințu de Jos 

 Achiziție utilaje agricole pentru cultura de cânepă, SC Dronkers 

Ground SRL, comuna Pianu 

 Dotare cu utilaje agricole a exploatației PFA  Ursaleș Oana Maria, 

Sat Presaca Ampoiului, Comuna Meteș  
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Măsura 411.2 - 125 ,,Infrastructură de acces, creștere animale, 

procesare primară, turism și protecția naturii”  

 Modernizare drum  forestier Valea Recii, comuna Pianu 

 Modernizare drum exploatare agricola  Șesuri, oraș Zlatna  

 Modernizare drum forestier Valea  Rînelii, oraș Zlatna 

 

Măsura 413.1 - 322  ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”   

 Achiziționarea unui utilaj multifuncțional –Buldoexcavator cu 

accesoriile aferente, pentru dotarea Serviciului pentru situații de 

urgență al Comunei  Almașu Mare, Județul Alba   

 Dotare cămin cultural în vederea revitalizării specificului local  şi   

moștenirii culturale în localitatea Almașu Mare, Comuna Almașu 

Mare, Județul Alba  

 Achiziționarea unui utilaj multifuncțional - buldoexcavator  cu 

accesoriile aferente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru 

Situații de Urgență a Comunei Blandiana 

 Modernizarea căminului cultural prin dotarea cu echipamente și       

mobilier, comuna Blandiana 

 Modernizare drum comunal Valeni-Valea Ampoiului, Comuna 

Mates, Județul Alba 
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 Schimb de destinație din școală în cămin cultural cu reabilitare în 

localitatea Valeni Comuna Meteș 

 Dotarea căminelor culturale în vederea păstrării specificului local 

în localitățile (sat) Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, 

Comuna Meteș, județul Alba 

 Modernizare DC 170 Comuna Pianu 

 Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru întreținerea 

infrastructurii rutiere a comunei Pianu în cadrul Serviciului de 

gospodărire comunală în comuna Pianu  

 Modernizare drum comunal DC52 Strungari-Purcăreți, 

km 4+700+km 6+500, Comuna Pianu, Județul Alba  

 Dotări la căminul cultural din satul Pianu de Sus, Comuna Pianu,     

Județul Alba 

 Construire teren de sport cu gazon artificial, comuna Săliștea 

 Dotare cămin cultural din satul Tărtăria, Comuna Săliștea, 

Județul Alba 

 Modernizare drum comunal DC 51 Loman-Carari de la km 

4+750 la km 5+750 Comuna Săsciori, Județul Alba  

 Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – buldoexcavator cu 

accesorii pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență  în Comuna Săsciori  

 Dotarea căminului cultural în vederea păstrării specificului local 

în localitatea (sat) Loman, comuna Săsciori, Județul Alba  

 Achiziţionarea unui utilaj multifuncțional-buldoexcavator cu 

accesorii pentru dotarea serviciului de gospodărire comunală al 

comunei  Șibot, Județul Alba  
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 Modernizare Străzi în Comuna Romos, L=1086M, Comuna 

Romos, Județul Hunedoara 

 Modernizare străzi sat Vaidei, Comuna Romos, Județul 

Hunedoara  

 Achiziționarea unui utilaj multifuncțional – erviciul de Urgență în 

Comuna Vințu de Jos 

 Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciul de 

urgență în Comuna Vințu de Jos 

 Modernizare infrastructură  rutieră strada Valea Goblii, Comuna 

Vințu de Jos, Județul Alba  

 Achiziție scenă mobilă și sistem de sunet pentru evenimente 

culturale  în Comuna Vințu de Jos, Județul Alba 

 

 

Măsura 413.3 - 313 ,,Promovarea activităților culturale, tradiționale, 

turistice  și  sportive locale”  

 Centru Local de informare  și promovare turistică Romos, Județul      

Hunedoara 

 

Măsura 413.2 - 312 ,,Dezvoltarea economiei nonagricole locale”   

 Achiziție utilaj performant, SC Dirluc SRL, comuna Almașu  

Mare, Județul Alba 

 Dezvoltarea activităților auxiliare pentru producția vegetală prin 

achiziția de echipamente specifice, SC Agroager SRL, comuna 

Romos, Județul Hunedoara 
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Măsura 421 ,,Implementarea proiectelor de cooperare-Submăsura 

421.1-Cooperare cu GAL din România pentru marketing și 

promovare”   

 Valorificarea potențialului cultural-tradițional, al produselor 

agricole, al turismului și dobândirea de competențe prin cooperare 

între microregiunile Țara Secașelor, Valea Ampoiului și Valea 

Mureșului și Muntele Șes Bihor, Asociația GAL Valea Ampoiului 

- Valea Mureșului 

 

 

 


