
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

”Pe Mureș și pe Tîrnave”, măsura 19. 2/6B RENOVAREA SATELOR ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI 

           Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Reabilitarea si modernizarea strazii Pe valeDenumirea 
proiectului

•Prin prezentul proiect se urmareste realizarea unor
investitii la nivelul infrastructurii rutiere, prin
reabilitarea si modernizarea unei strazi din comuna
Lopadea Noua, judetul Alba, in lungime de 427m,
contribuind astfel la imbunatatirea infrastructurii fizice
de baza, implicit la dezvoltarea economica locala,
imbunatatind accesul, propunaand actiuni inovative la
nievlul comunei, creand premisele atragerii
invesstitorilor la nivelul local. Prin implementarea
proiectului se urmareste facilitarea accesului spre
proprietatii pentru localnici si agentii economici, cat si
pentru mijloacele de interventie, in caz de urgenta.
Beneficiarii directi ai proiectului sunt locuitorii si
agentii econimici de pe raza comunei, a caror
activitate va cunoste o imbunatatire, urmare a
ameliorarii calitatii mediului si diminuarea surselor de
poluare.

Descrierea 
proiectului 

•Facilitarea accesului spre proprietatii pentru localnici
si agentii economici, cat si pentru mijloacele de
interventie, in caz de urgenta

•Asigurarea unei infrastructuri care sa asigure 
functionalitatea si continuitatea fluxurilor auto de 
marfa si calatori in orice conditii meteorologice si de 
trafic

Obiective

•Proiectul raspunde nevoielor de dezvoltare 
economica locala si regionala, creand premisele unei 
dezvoltari durabile.Rezultate

•Creșterea capacității de gestionare a fondurilor  
nerambursabile acordate de GAL.

•Rezultatele implementării proiectului au generat 
îmbunătățirea calității vieții în Comuna Lopadea 
Noua

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 

19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în 

cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Lopadea Noua, 

Județul Alba

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

art. 20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

70.285,19 Euro

Valoarea contribuției 
private  

0

Perioada de implementare a 
proiectului 

07.02.2018-09.06.2020

Beneficiarul proiectului 
Comuna Lopadea Noua

Date de contact

Indreiu Marian Catalin

tel. 0258 875 120

primaria.lopadeanoua@yahoo.
com


