
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Construire teren sport și corp C1.Denumirea 
proiectului

• Proiectul a vizat construirea unui teren de 
sport în satul Haleș, comuna Tisău.
• În cadrul proiectului au fost propuse spre 

realizare un teren de sport cu dimensiunile de 
44 m lungime și 22 m lățime, precum și un 
spațiu (corp C1), cu dimensiunile în plan de 
15,24 m lungime și 7,69 m lățime, ce va 
cuprinde vestiare, grupuri sanitare și un spațiu 
de depozitare.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul principal al proiectului constă în 
construirea unui teren de sport și a unei 
clădiri anexe în satul Haleș, comuna Tisău, 
fapt ce va contribui la îmbunătățirea stării de 
sănătate și a condiției fizice a persoanelor din 
localitate și la îmbunătățirea generală a 
calității vieții locuitorilor.

Obiective

• S-a realizat un teren de sport cu 
dimensiunile de 44 m lungime și 22 m 
lățime, precum și un spațiu anexat (corp 
C1), cu dimensiunile în plan de 15,24 m 
lungime și 7,69 m lățime, ce cuprinde 
vestiare, grupuri sanitare și un spațiu de 
depozitare.
• S-a îmbunătățit infrastructura sportivă și de 

agrement din localitate, s-a ameliorat
accesul populației la serviciile publice și s-a 
imbunătățit calitatea vieții locuitorilor.

Rezultate

• Deși proiectul a avut o valoare mică 
implementarea a durat peste 3 ani și a fost 
puțin mai complicată din cauza necesitătii 
de a realiza și a obține aprobarea pentru 
proiectul tehnic și mai ales din cauza 
creșterii substanțiale a costurilor cu 
materialele si cu forța de muncă, costuri 
care s-au adăugat la contribuția 
beneficiarului care era deja de 50% din 
valoarea totală a proiectului.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Tisău    

Sat Haleș

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 20, Alin. 1, Lit. d

Domeniul de intervenție  
DL 6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

50,000 Euro

Valoarea contribuției 
private

51,871 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Septembrie 2018 - Iunie
2022

Beneficiarul proiectului
Comuna Tisău

Date de contact 
Telefon: 0238.597.560

E-mail: 
primariatisau.financiar@ 

yahoo.com


