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Denumire proiect : BAZA SPORTIVA, ORAS GEOAGIU, JUDETUL HUNEDOARA,
a) Scopul si amplasamentul proiectului : Obiectivul de investiţie constă în realizarea unei baze sportive în Geoagiu,
judeţul Hunedoara.
Beneficiarul investiţiei: Consiliul Local Geoagiu, prin programul de dezvoltare socio-economic, pe termen lung şi-a propus
să asigure desfăşurarea în condiţii temporane a activităţilor sportive locale şi să stimuleze activităţile sportive de masă,
astfel încât populaţia din zonă să se dezvolte sănătos şi armonios, asigurându-se în acest fel şi dezvoltarea de relaţii de
comuniune şi echipă.
Se propune realizarea Modelului de proiect tip1, realizat de Federaţia Română de Fotbal, pentru teren omologat. În
sprijinul acestei opţiuni, este şi faptul că amplasamentul este deja consacrat, fiind folosit de mulţi ani ca teren de joc cu
mingea, chiar dacă este neamenajat şi fără dotări. folosit de mulţi ani ca teren de joc cu mingea, chiar dacă este
neamenajat şi fără dotări.
Unitatea administrativ teritorială are un număr de 6005 locuitori, stabilit la ultimul recensământ din 2002, de asemenea, în
localitate îşi desfăşoară activitatea sportivă echipa de fotbal F.C. Gloria Proinstal Geoagiu. Terenul pe care se are în
vedere amplasarea bazei sportive, aparţine statului român, aflat în folosinţa Consiliului Local Geoagiu, conform CF nr.5
Geoagiu, nr. topo 375/2/3/12, cu o suprafaţă de 23007 mp, terenul are categoria de folosinţă: păşune şi fânaţ.
Prin amenajarea bazei sportive multifuncţionale, se doreşte ridicarea standardului de viaţa a populaţiei la standarde
europene, normalizarea şi modernizarea vieţii social-economice, înviorarea activităţilor specifice zonei, prin dezvoltarea
micilor afaceri şi chiar dezvoltarea potenţialului turistic.
b) Rezultatele proiectului
- Realizarea unei baze sportive pentru desfasurarea de activitati sportive
c) Costul proiectului:
- valoare proiect: 1.140.000 lei,
d) Donorii pentru proiect (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit
- Valoarea maximă pentru proiectele depuse de o singură unitate administrativ-teritorială, care pot fi finanţate
prin program, de la bugetul de stat, este de 525.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
- Bugetul local: 615.000 lei.
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