
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  MARA- GUTÂI   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Amenajare teren de sport în localitățile 
Giulești și Berbești, Comuna Giulesti, 
județul Maramureș. 

Denumirea 
proiectului 

•Necesitatea realizãrii unui astfel de proiect a 
fost formulată de Primãria Giulesti, ținând 
cont de  lipsa unor dotări care să asigure 
spațiu pentru activități sportive, recreative 
pentru locuitori. Se propune amenajarea a 
doua terenuri de sport în localitățiile Giulești 
și Berbești. Ambele amplasamente se dotează 
pentru utilizarea de jocuri sportive multiple. 
Amenajarea terenurilor consta în realizarea 
suprafețelor de joc - gazon sintetic 
multifunctional, care permite practicarea unor 
sporturi precum: tenis, baschet, handbal, 
volei, minifotbal. 

•Suprafața  construită a terenului este de 
40x20m în comuna Giulești, respectiv 35x19m 
în comuna Berbești. Structura împrejmuirii va 
fi realizată din stâlpi metalici și plasă metalică 
cu înălțimea de 5m. Pentru fiecare teren se 
vor achiziționa 2 porți de minifotbal, un fileu 
de volei, un fileu de tenis cu stâlpi de fixare și 
o consolă baschet monostâlp. 

Descrierea 
proiectului  

•Amenajare teren de sport în sat Giulesti, 

• Amenajare teren de sport în sat Berbeşti. 
Obiective 

•Realizarea a două terenuri de sport 
multisport modern, împrejmuite, covor 
sintetic, în satul Giulești și satul Berbești. 
Preocupare pentru inovare și protecția 
mediului prin folosirea resurselor 
regenerabile de energie - iluminatului 
asigurat cu becuri economic tip LED-uri. 

Rezultate 

• __________________ 
Lecții 

învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 
COMUNA GIULESTI         
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 69.907 Euro 

Valoarea contribuției 
private  0 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 36 Luni  

Beneficiarul proiectului 
COMUNA GIULESTI 

Date de contact E-mail:  
mariafeier@gmail.com      

tel. 0260375201 



 

 

 
Amenajare teren de sport în localitatea Giulești Comuna Giulești, județul Maramureș (2018) 

 
Amenajare teren de sport în localitatea Berbești, Comuna Giulești, județul Maramureș (2018) 

 

 


