
ANEXA 6 – 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 

 

 
 

• "Lucrari de construire terasa si piscina" 
Denumirea 
proiectului 

• Beneficiarul proiectului are ca obiect de 
activitate organizarea de evenimente sociale.  

• Prin implementarea acestui proiect s-a 
urmarit amenajarea unei zone de agrement 
care sa satisfaca atat nevoia de liniste si 
relaxare cat si o zona pentru evenimente .  

• Obiectul de investitie cuprins in cadrul acestui 
proiect este format din: construire terasa, 
construire piscina, construire spatii adiacente, 
amenajare alei si platforme, refacerea 
spatiilor verzi. 

Descrierea 
proiectului  

• Imbunatatirea serviciilor de agrement prin 
constructia unei piscine si a unei terase cu rol 
de spatiu de agrement. 

• Cresterea calitatii vietii si a confortului 
locuitorilor zonei. 

Obiective 

 

• Construirea unei terase, in zona, pentru 
petrecere a timpului liber. 

• Construirea unei piscine impartita in doua 
zone: pentru adulti si pentru copii. 

• Piscina este dotata cu vestiare, grupuri 
sanitare si dusuri. 

• Prin implementarea proiectului s-au creat 
locuri de munca in teritoriul G.A.L. Cetatea 
Tamasidava. 

 

Rezultate 

• Prin implementarea acestui proiect s-au 
amenajat spatii de agrement si recreere 
moderne. 

• Investitia va deschide oportunitati de 
distractie, relaxare, odihna, nevoi esentiale 
pentru a iesi din stresul vietii cotidiene. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
orasul Adjud, judetul 

Vrancea 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 19, 

alin (1), lit (b).  

Domeniul de intervenție 6A) 
Facilitarea  diversificarii, a 

infiintarii si a dezvoltarii de 
intreprinderi mici, precum si 
crearea de locuri de  munca 

Valoarea finanțării 
nerambursabile              

95.286 EURO  

Valoarea contribuției 
private 10.588 EURO 

Perioada de implementare a 
proiectului 28.12.2018 -

28.06.2022 

Beneficiarul proiectul 

 S.C. LEOSERVCRIS S.R.L. 

Date de contact Municipiul 
Adjud, Str. Republicii-Zona 

Bloc 65, Judet Vrancea 


