
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Ecoleg Olt Dunare 

Proiect finanțat prin FEADR 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Peisajul joaca un rol important in domeniul culturii, 
ecologiei si constituie suportul activitatii economice 
si contribuie la crearea de noi locuri de munca. 

Denumirea 
proiectului 

MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN 
COMUNA IANCA, JUDETUL OLT 

 
 
 
 
 

 
Descrierea 
proiectului 

 
Prin proiectul ce se doreste implementat se va realiza 
imprejmuirea terenului cu plasa bordurata dublata de gard 
vegetal in partea de nord si sud, accesul in parc va fi 
facilitat prin doua porti, se va realiza o alee principala de 
1.6 m latime care va face legatura intre cele doua porti, se 
vor realiza alei pietonale secundare din beton, un loc de 
joaca pentru copii si un foisor de relaxare si activitati de 
comunicare.  
Parcul va fi dotat cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi 
si rastel pentru biciclete).  
Se vor monta stalpi de iluminat cu H=3m si H=1.2m. Se va 
acorda atentie deosebita componentei vegetale si 
dentrologice a parcului cu mentinerea si valorificarea 
exemplarelor arboricole existente. 

AMENAJARE SPATII DE AGREMENT, PARC SI LOC DE 
JOACA PENTRU COPII, SAT POTELU, COMUNA IANCA, 
JUDETUL OLT. 

 

Obiective 

Rezultate 

Imbunatatirea conditiilor de viata in spatiul rural. 
 
Imbunatatirea calitatii mediului in localitate. 

 
 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare 
Locală” 

 

Perioada de programare 
2014-2020 

Beneficiarul proiectului 

Comuna Ianca 

Localizarea proiectului: 
Comuna Ianca, judetul 

Olt 

Domeniul de intervenție 
6B„ Dezvoltarea locala 
si sustenabila in interes 
colectiv a comunitatilor 

din teritoriul GAL „ 

 
Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20, 
alin. (1), lit. b), d), e) și g 

 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

59.506,18 euro 

Valoarea contribuției 
Private 1 7 . 7 8 6 , 4 8  

euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 25.05.2019-

15.10.2021 

Date de contact  
Primar, 

 PASCU MIREL 
0766392638 


