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Primaria Municipiului Fetesti, in calitate de beneficiar, a demarat in data de 14.08.2019,
proiectul cu titlul „Construire acoperis Piata agroalimentara- zona tarabe” , proiect finanţat cu
sprijinul financiar al Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita-2019.
Perioada de implementare: 12 luni.
Valoarea totala a contractului este de 538.591,71 lei, dupa cum urmeaza:
Valoarea eligibila a proiectului : 429.016,14 lei;
Valoarea neeligibila a proiectului: 109.575,57 lei;
Contributie proprie a Beneficiarului: 238.591,71 lei;
Valoarea nerambursabila a proiectului: 300.000 lei.
Scopul vizeaza realizarea unui acoperis unitar peste toate tarabele, asigurarea scurgerii apelor
si iluminatul zonei, pentru crearea de conditii optime desfasurarii comertului din piete.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Prin acest proiect se propune dezafectarea acoperișurilor individuale și crearea de condiții de
comercializare corespunzătoare prin execuția unui acoperiș unitar care va acoperi o suprafață
de 354,72 mp pe zona tarabelor. Acesta va fi susținut pe cadre și grinzi metalice, încastrate în
beton, acoperit cu tablă tip Lindab. Acoperișul va fi prevăzut cu jgheaburi și burlane pentru
preluarea apelor pluviale, care vor fi dirijate în canalizarea existentă.
2. Zona destinată tarabelor va fi pavată pentru accesul atât al cumpărătorilor cât și al
comercianților.
3. Asigurarea iluminatului zonei de tarabe va face dintr-un tablou electric de distribuție și vor fi
montate corpuri de iluminat cu compartiment optic și grad de propecție .
Rezultatele asteptate
Realizarea unui acoperiș unitar în zona de tarabe din piața agroalimentară asigurarea
scurgerii apelor și iluminatul zonei,având ca scop crearea de condiții optime pentru
comercializarea produselor agroalimentare.
Pentru informatii detaliate despre finantarea unor proiecte ala U.A.T.-urilor membre ale ADI
prin programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita va invitam sa vizitati www.cicnet.ro ;
www.adi-ialomita.ro
, E-mail:adi.ialomita@yahoo.ro Telefon/Fax: 0371395418
Primar,
Sorin Gafitoi
Manager proiect,
Luminita ILIE
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Ana – Maria SCARLAT
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