ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
GAL VALEA SOMEȘULUI
Proiect finanțat prin FEADR

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

Beneficiarul proiectului
Comuna Poiana Blenchii

Descrierea
proiectului

• Prin proiect se propune reabilitarea termica a
sediului primariei comunei prin: termoizolarea
la exteriopr a fatadelor cladirii si termoizolarea
in pod peste planseul din beton pentru marirea
confortului termic si reducerea consumului de
energie necesar incalzirii spatiilor interioare;
finisarea fatadelor cu tencuiala minerala;
amenajarea de trotuar de acces si rampa de
acces pentru persoanele cu dizabilitati la usa
principala de acces in cladire;igienizarea
spatiillor prin refacerea finisajelor interioare;
tratarea elementelor din lemn ale acoperisului
cu solutii speciale, ignifug, antiseptic, hidrofug.
•Proiectul va deservi intreaga populatie a
comunei dat fiind faptul ca prin economiile
pentru cheltuielile cu asigurarea confortului
termic pot fi directionate spre investitii in
folosul comunitatii.

Obiective

• Termoizolarea
la exteriopr a fatadelor
cladirii si termoizolarea in pod peste planseul
din beton pentru marirea confortului termic
si reducerea consumului de energie necesar
incalzirii spatiilor interioare;
• Finisarea fatadelor cu tencuiala minerala;
amenajarea de trotuar de acces si rampa de
acces pentru persoanele cu dizabilitati la usa
principala de acces in cladire;
•Igienizarea spatiillor prin refacerea finisajelor
interioare;
• Tratarea elementelor din lemn ale
acoperisului cu solutii speciale, ignifug,
antiseptic, hidrofug

Perioada de programare
2014-2020

Domeniul de intervenție
6 B incurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale

Localizarea proiectului: sat
Poiana Blenchii, com.
Poiana Blenchii, județ Salaj

•Reabilitare termica sediu primarie comuna
Poiana Blenchii, judetul Salaj

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20
(b) investiții în crearea,
îmbunătățirea și
extinderea tuturor tipurilor
de infrastructură la scară
mică, inclusiv investiții în
domeniul energiei din surse
regenerabile și al
economisirii energiei.
Rezultate
Valoarea finanțării
nerambursabile
46914.5

• Au fost realizate:
• lucrari la sistemul de termoizolatie la
exterior si la subsol;
• tencuieli decorative la exterior si gletuiri
si zugravire in interior;
• rampa de acces pentru persoanele cu
disabilitati
• inlocuire jgheaburi si burlane.

Valoarea contribuției
private _____
Valoarea neeligibilă
19461

Perioada de implementare
a proiectului 14 luni
Lecții
învățate/
recomandări

Date de contact
0260635501
poianablenchii@gmail.com

• Cresterea capacitaţii de gestionare a
fondurilor nerambursabile.

