
ANEXA 6 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ținutul Zimbrilor  

       Proiect finanțat prin FEADR/EURI 

 

•AMENAJARE TEREN SPORT ÎN SAT 
DUMBRAVA, COMUNA TIMIȘEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ

Denumirea 
proiectului

• Prin intermediul acestui proiect, beneficiarul 
UAT TIMIȘEȘTI și-a propus amenajarea unui 
teren de sport cu gazon artificial cu 
dimensiunile de 47x89 m și dotarea acestuia 
cu porti de joc. Terenul pe care se propune 
amenajarea terenului de sport are suprafața 
de 5.468 mp, insa din totalul suprafetei de 
5.468 mp, suprafata amenajata a terenului de 
sport prin care se va interveni prin proiect 
este de 4.183,00 mp. Terenul de sport 
amenajat prin proiect va deservi cei 3.492 de 
locuitori ai comunei Timisesti dar si locuitorii 
din zonele invecinate.

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea calității vieții locuitorilor comunei 
Timișești prin dezvoltarea de spații publice 
locale pentru organizarea și desfășurarea de 
activități de recreere și petrecere a timpului 
liber. 

Obiective

•Terenul de sport cu dimensiunile 47x89mp 
va fi amenjat astfel:                                            
-gazon sintetic cu destinația principală de 
teren de fotbal;                                                   
-straturi drenante (nisip de râu 3 cm, piatră 
spartă 10 cm, balast compact 20 cm);                                                                        
-pământ natural compact (argilă nisipoasă 
cu petriș);                                              
Suprafața de joc va avea următoarele 
caracteristici:                                                         
- înălțimea firului 50mm; -gazon alb pentru 
liniile de marcaj;                                                 
- porți fotbal 7,32x2,44m aluminiu fixa, 
profil 120*100 m+plase de porți, 
polietilenă, alb, cu noduri, fir 5,5 mm, 
ochiuri 12cm*12cm ;                                          
-dren împrejmuitor pe exteriorul terenului 
propus, care să dirijeze apele pluviale spre 
zone neutre(în exteriorul proprietății, în 
șanțul aferent drumului de acces).

Rezultate

• Prin acordarea finanțării neranbursabile 
prin intermediul măsurii M4.4 au fost 
sprijinite investițiile ce au ca obiectiv 
amenajarea unor spatii care să contracareze 
efectele negative generate de lipsa unor 
astfel de locuri publice de recreere asupra 
vieții sociale a comunității locale. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:    
SAT DUMBRAVA, COMUNA 

TIMIȘEȘTI,

NEAMȚ

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art.20, 

literele b,d,e,f și g

Domeniul de intervenție   
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

273.580,00 LEI/58.664,09 
EURO

Valoarea contribuției 
private                      

108.137,00 EURO

Perioada de implementare 
a proiectului            

12/08/2019-22/06/2022

Beneficiarul proiectului 
UAT TIMIȘEȘTI

Date de contact: UAT 
TIMIȘEȘTI              

TEL/FAX 
0233787050/0233787050

primaria_timisesti@yahoo.
com


