ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală Dealurile Târnavelor
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare
2014-2020

Beneficiarul proiectului
COMUNA APOLD

Descrierea
proiectului

Localizarea proiectului:
Saes, nr. 159, Apold, Mures
Domeniul de intervenție

•Realizare teren de sport in Comuna Apold,
Jud. Mures

• Amenajarea unui teren de sport împrejmuit
cu plasă la înălțime de 6 metri, iluminat cu
proiectoare LED, având o suprafață totală de
800 mp - în satul Șaeș, Comuna Apold, județul
Mureș
•Construirea unui gard din lemn pe o latură a
terenului și amenajarea unui suport din lemn
pentru vegetația spontană, cățărătoare
(suportul este atașat structurii de împrejmuire
a terenului), inclusiv plantarea de puieți salcie.
Aceste particularități sunt importante atât
pentru încadrarea construcției ,,teren de
sport" în specificul arhitectural local , cât și
pentru perspectiva celor care privesc ,,peste
sat" dinspre biserica fortificată Șaeș

6B) Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale
Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: Art. 5

Obiective

•Creșterea nivelului de educație, de
socializare și îmbunătățirea stării de sănătate
a cetățenilor.
•Revigorarea activităților sportive.
•Creșterea participării locuitorilor din comună
la activități sportive.

Valoarea finanțării
nerambursabile
49.954 EURO

Valoarea contribuției
private 24.171 EURO

Perioada de implementare a
proiectului
03.05.2019 - 14.10.2019
Date de contact
0786389990
primar_apold@yahoo.com

Rezultate

•Teren cu gazon sintetic, așezat pe o placă
de beton, pentru fotbal, tenis de picior și
baschet. Suprafata totală a terenului este
de 800 mp, iar dimensiunile suprafeței de
joc sunt de 38m x 18m.
•Împrejmuire cu stâlpi și plasă metalică, la
înălțimea de 6 m, pentru siguranță
•Iluminat pentru teren cu proiectoare tip
LED, montate pe stâlpii cu care s-a făcut
împrejmuirea

Lecții
învățate/
recomandări

•,, Construcția terenului s-a făcut într-un
timp scurt, dar a întâmpinat câteva
probleme cu privire la amplasament, fiind
nevoiți să facem o dezmembrare, întrucât
terenul era în curtea Scolii gimnaziale. De
asemenea, deși s-a făcut un studiu
geotehnic, la începerea săpăturilor s-a
constatat că se aduna apa în locul unde se
construia, fiind nevoiți să facem o fundație
și alte lucrări neprevăzute.
Avand în vedere că în satul Șaeș numărul
copiilor și al tinerilor este mare,
construirea acestui teren de sport a fost
binevenită, pentru că acesti copii și tineri
se jucau înainte pe terenurile virane din
localitate și pe drumul județean care
traversează localitatea Șaeș, fiind un real
pericol de accidentare.
În prezent, zilnic, copii și tineri din sat
desfășoară activități sportive pe terenul
construit prin GAL Dealurile Târnavelor. "
- Toth Ioan - primar Comuna Apold

