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Măsura

Tip investiţie

Regiune

7 Centru

Judeţ

Brașov

„Renovarea,
dezvoltarea
satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
Localitate Șercaia
economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale”
Modernizare și/ sau extindere

Realizare

100%

BENEFICIAR PNDR
Comuna Șercaia
Reprezentant: Platin Cristinel – 0744 631 489
Adresa:Str. Principală, nr.82, comuna Șercaia, jud Brașov
PROIECT finanţat prin PNDR
„Proiect integrat privind realizarea infrastructurii de bază în comuna Șercaia, judeţul Brașov”
Valoare totală
a proiectului

Valoare totală eligibilă
a proiectului

Valoare
finanţare nerambursabilă

16.962.978 lei
3.902.226 Euro

10.867.500 lei
2.500.000 Euro

10.867.500 lei
2.500.000 Euro

Data depunerii
Cererii de Finanţare

Data contractării
proiectului de investiţii

Data finalizării
proiectului de investiţii

31.07.2009

16.06.2010

16.03.2015

DESCRIEREA PROIECTULUI
Prin proiect s-a urmărit realizarea unei părţi a infrastructurii de bază a comunei Șercaia prin
modernizarea unor străzi, alimentarea cu apă potabilă și realizarea unei reţele de canalizare în
localitatea Șercaia, înfiinţarea unei staţii de epurare, construcţia și dotarea unei clădiri în care se
va desfășura o activitate de tip „After school” , precum și reconstrucţia ecologică a rezervaţiei
naturale „Dumbrava Vadului – Poiana Narciselor”.
Investiiţiile pe componenta socială și pe cea de protejare a patrimoniului natural vor fi realizate
împreună cu ONG „Prietenia Șercaia”.

DETALII TEHNICE
1)
Modernizare drumuri sătești - pe această componentă se dorește modernizarea reţelei de
drumuri din interiorul comunei după cum urmează:
 Strada Principala în lungime de 747 m
 Strada Inului și Prelungirea Inului în lungime de 917 m
 Strada Iazului în lungime de 1.076 m
 Strada Prundului în lungime de 800m
 Strazile 1 și 2 în lungime de 1.080 m .
2)
Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime de 7.732 ml și va asigura accesul sătenilor prin
intermediul racordărilor la fiecare gospodărie.
3)
Reţeaua de canalizarea are lungimea de 6.386 ml și va fi deservită de o staţie de epurare
situată în aval de localitatea Șercaia
4)
Centrul de asistenţă după programul școlar este o construcţie nouă ce va deservi 40 de elevi
din clasele I – VIII, fiind dotat cu o sală de mese, o sală de lectură și utilităţile aferente
(grupuri sanitare).
5)
Reconstrucţia ecologică a rezervaţiei naturale „Dumbrava Vadului – Poiana Narciselor” se
realizează prin trei obiective distincte respectiv:
 Protejarea speciilor de interes știinţific – narcise si stejari – prin cosirea terenurilor,
îndepărtarea vegetaţiei lemnoase și nelemnoase execedentare.
 Organizarea Festivalului Narciselor care presupune acţiuni coordonate de către
autoritatea locală, fiind necesară achiziţionarea unei scene, a unor bănci, coșuri de
gunoi, toalete ecologice, microfoane, a unei staţii de amplificare și generatoare de
curent electric.
 Promovarea rezervaţiei, informarea și conștientizarea publicului cu privire la
valoarea deosebită din punct de vedere ecologic a rezervaţiei se va face prin două
acţiuni distincte de tip ședinţe publice, instalarea de bannere, distribuirea de
pliante, comunicate de presă și panouri de informare cu privire la funcţionarea din
punct de vedere administrativ a rezervaţiei.

În ceea ce privește aprecierile legate de proiect se pot menţiona următoarele: a fost
proiect foarte greu, a necesitat multă muncă și seriozitate, dar acum la final sunt mulţumit, chiar
nu mai contează cât s-a muncit, când văd că locuitorii care beneficiază de această infrastructură
sunt bucuroși și mulţumiţi. (Primar, Paltin Cristinel)

