
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, COMUNA 
TATARASTI, JUDETUL BACAU 

Denumirea 
proiectului 

• Construirea unei baze sportive in spatiul 
rural care sa asigure tinerilor si nu numai, 
conditii pentru  practicarea unor sporturi 
in echipa, este un factor care poate 
contribui la educarea pentru o viata activa, 
intarind legaturile dintre oameni, 
asigurand un cadru in care tinerii sa-si 
consume in mod sanatos energia. 
Construire teren de sport in  Comuna 
Tatarasti, Judetul Bacau avand suprafata 
construita la sol de 942 mp, cu 
imprejmuire gard din plasa metalica 
impletita; suprafata de joc este realizata 
din gazon sintetic cu inaltimea firului de 20 
mm, montat pe membrana geotextila; 
instalatie de iluminat nocturna realizata 
din 12 proiectoare tip LED; 2 porti 
fotbal/handbal, 2 cosuri baschet, fileu 
tenis/volei; montare vestiar tip container 
pe platforma betonata si racordarea 
acestuia la utilitati. 

Descrierea 
proiectului  

• Crearea serviciilor locale de agrement: 
Construire baza sportiva 

Obiective 

• Construire baza sportiva in  Comuna 
Tatarasti, Judetul Bacau finalizata la 
data de 25.06.2020 in baza procesului- 
verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 1853.  

Rezultate 

•  Construirea unei baze sportive in Comuna 
Tatarasti face parte din strategia si policile 
de dezvoltare ale comunei in domeniul 
cresterii nivelului de educatie, de socializare 
si a starii de sanatate a tuturor cetatenilor 
din comuna. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:     
sat  Tatarasti, comuna 

Tatarasti, judetul Bacau 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 /2013 

art.4, lit. (c) 

Domeniul de intervenție    
6B - Incurajarea dezvoltarii 

locale in zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile      
59.999,00 euro 

Valoarea contribuției 
private 

Perioada de implementare a 
proiectului               

21.06.2018 - 24.02.2021 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA TATARASTI 

Date de contact sat 
Tatarasti, comuna Tatarasti, 

judetul Bacau 


