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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL BANAT-VEST 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•Dotarea cu utilaje specifice a Serviciului
Public Edilitar Gospodăresc din comuna
Iecea Mare, județul Timiș

Denumirea 
proiectului

•Proiectul a presupus dotarea Serviciului Public
Edilitar Gospodăresc cu o autoplatformă cu
nacelă (utilaj destinat lucrărilor de
întreținerea la rețeaua de iluminat, rețeaua
electrică, toaletări arbori și intervenții fațade
și acoperișuri) și o remorcă tandem (utilajul,
împreună cu tractorul deja existent în dotare
este destinat pentru încărcarea și degajarea
materialelor vegetale, de construcții și a unor
materiale care obstrucționează circulația pe
domeniul public), utilaje menite să
completeze dotările comunei dar prin care să
se asigure/faciliteze accesul la acele tipuri de
intervenții pentru care nu exista acoperire din
princt de vedere al dotărilor necesare.

Descrierea 
proiectului 

• Achiziționarea de utilaje/echipamente
specifice pentru intervenții în administrarea
și gospodărirea teritoriului administrativ al
comunei Iecea Mare cu impact asupra
calității vieții comunității, durabilității,
sustenabilității teritoriului și al eficientizării
costurilor pentru aceste categorii de servicii.

Obiective

•Modernizarea Serviciului Public Edilitar
Gospodăresc al comunei Iecea Mare prin
extinderea infrastructurii fizice și a serviciilor
către populație care influiențează în mod
direct dezvoltarea activităților sociale,
culturale și economice și, implicit
dezvoltarea comunitară durabilă.

Rezultate

• Posibilitatea accesării măsurii prin axa
LEADER;

• O finanțare mai substanțială în perioada de
programare 2021 - 2027.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Iecea Mare

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: 20

Domeniul de intervenție  6B
Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

75.861,56 Euro

Valoarea contribuției 
private: 

18.607,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului: 24 luni

Beneficiarul proiectului 
Comuna Iecea Mare

Date de contact

Comuna Iecea Mare

Strada Principală, nr. 127 A, 
Tel: 0256365885


