
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  Dealurile Târnavelor  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

•CONSTRUIRE TEREN SPORT, COMUNA 
VINATORI, JUD. MURES

Denumirea 
proiectului

• Construirea unui teren de sport
multifunctional (minifotbal, handbal, tenis,
volei, baschet), cu o suprafata totala de 800
mp, in localitatea Vinatori, jud. Mures.

Descrierea 
proiectului 

•Asigurarea unor conditii calitative ridicate 
pentru practicarea diferitelor sporturi

•Asigurarea unei infrastructuri imbunatatite 
pentru petrecerea timpului liber

•Contribuie la educarea tinerilor catre o viata 
mai activa.

Obiective

•Teren cu gazon sintetic, așezat pe o placă
de beton, pentru minifotbal, handbal, tenis, 
volei, baschet. Suprafata totală a terenului 
este de 800 mp, iar dimensiunile suprafeței 
de joc sunt de 40m x 20m.

•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

Rezultate

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Vinatori, nr. 231, Vinatori, 

Mures

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: Art. 20

Domeniul de intervenție 

6B) Încurajarea dezvoltării

locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

49.997 EURO

Valoarea contribuției 
private  33.342 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 

18.05.2018 - 10.06.2020

Beneficiarul proiectului 
COMUNA VINATORI

Date de contact 

0741692996

vinatori@cjmures.ro



•,, Am întampinat câteva dificultăți legate de
teren, pentru că a trebuit să facem
dezmembrare. Apoi a trebuit sa construim
un zid de sprijin, care nu era prins în
proiect, dar totul e bine când se termină cu
bine. Construcția terenului de sport a fost
finalizată cu succes. Ne bucurăm ca avem
un teren de sport modern, multifuncțional,
unde tinerii din comuna își pot petrece
timpul liber într-un mod plăcut și în
siguranță" - Felegean Mircea - primar
Comuna Vinatori

Lecții 
învățate/ 

recomandări







 

 


