
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  MARA- GUTÂI   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

• Modernizare strada Căieni, Comuna 
Călinești, Județul Maramureș 

Denumirea 
proiectului 

• Proiectul își propune modernizarea străzii 
Căieni, Comuna Calinesti, principalele 
obictive urmarite prin realizarea investiție 
este punerea în valoare a monumentului 
istoric Biserica de lemn cu hramul Nașterea 
Maicii Domnului-Căieni, construită în anul 
1663, pictura fiind realizată în anul 1754 și 
executată pe perete cașerat cu pânză și 
preparat cu var. În curtea bisericii și în 
pridvorul acestuia se desfășoară mai multe 
manifestări de promovare a culturii și 
tradiției locale prin cântece religioasa, 
folclor, pictură pe sticlă. Necesitatea acestui 
proiect a apărut și în ideea asigurării 
accesului turiștilor din drumul județean DJ 
185 către monumentul istoric. 

•Strada ce va fi supusă modernizării are o 
lungime de 316.5m . Prin intermediul 
acțiunlor întreprinse se va realiza o structură 
rutieră elastică cu următoarele mixturi 
asfaltice:                                                                          
- 4cm - Beton asfaltic                                                     
- 6cm - Beton asfaltic (pietriș concasat)                  
-15 cm - Agregate naturale - piatră spartă              
-20 cm - Agregate naturale - balast                         
- 20 cm - Strat de forma din material local 
îmbunătățit cu balast - 50 % volumetrie                                                              

Descrierea 
proiectului  

• Modernizare stradală Căieni în Comuna 
Călinești, județul Maramureș.  Obiective 

•Modernizarea străzii Căieni pentru facilitarea 
accesului de la DJ 185 la monumentul istoric 
construit la mijlocul secolului al XVII-lea. Biserica 
închinată Nașterii Maicii Domnului are o pictură 
pe mur valoroasă și icoane pe lemn de valoare. 
Este locul unde se vor putea desfășura activități 
culturale și religioase de mare amploare. 

Rezultate 

• __________________ 
Lecții 

învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
COMUNA CĂLINEȘTI      
Județul Maramureş 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul 20 alin. 1, lit. 
b,d,e,f,g corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/ 2013 

Domeniul de intervenție  

6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

69.732 Euro 

Valoarea contribuției 
private 0 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 36 Luni  

Beneficiarul proiectului 
COMUNA CĂLINEȘTI 

Date de contact 
primariacalineasti@   

yahoo.com  

tel.  0262373084 


