
 
 

Proiect : AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT,  RECREATIVĂ ȘI EDUCATIVĂ ÎN 
LOCALITATEA GÂRBĂU 

 
Prin implementarea acestui proiect se dorește amenajarea unei zone de agrement 

recreativă și educativă care să deservească locuitorii întregii comune.  

În anul 2019 s-a elaborat proiectul tehnic și s-a depus cererea de finanțare la MDRAP 
– AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) pentru obținerea finanțării 
nerambursabile, proiect accesat pe fonduri europene, prin programul PNDR - SM 7.2 - 
Infrastructură rurală. 
   

În data de 13 iunie 2019 s-a semnat Contractul de finanțare nr. 
1920074A218061305694/13.06.2019 încheiat între AFIR (Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale) și UAT Comuna Gârbău reprezentată prin primar Prof. Broaina 
Gheorghe Lucian. 

 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 265712,23 lei echivalentul a maximum 

56977 euro. 
 
Durata de implementare a proiectului este de 33 luni de la semnarea contractului. 
 
De la semnarea Contractului de finanțare și până în prezent s-au obținut toate avizele 

necesare, s-a emis autorizația de construire și s-au organizat procedurile de licitație. 
 
În data de 24.03.2020 s- a semnat Contractul de lucrări încheiat între UAT Comuna 

Gârbău reprezentată prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian și SC PTV Construct SRL 
reprezentată prin administrator Barta Szallos Levente. 

 
În data de 06 aprilie 2020 s-a dispus începerea lucrărilor în baza Ordinului nr. 2015. 
 
Amenajarea zonei de agrement recreativă și educativă se realizează  pe o suprafață de 

1395 mp. Zona este structurată astfel încât să existe o segregare pe grupe de vârstă și categorii 
de activități pentru a evita accidentările cât și o delimitare în funcție de obiectiv. 

 
 Amplasamentul pe care va fi executat  acest obiectiv  se află în intravilanul localității 

Gârbău, în centrul localității Gârbău, vis-a-vis de Școala Gimnazială Gârbău. Terenul este în 
proprietatea Comunei Gârbău, situat la intersecția DJ 108 C cu drumul comunal DC 140. 

 
Astfel se vor crea trei grupe : o zonă de joacă pentru copii cu vârste mici până  la 4 ani, 

o zonă de agrement pentru tineri și o zonă educațional și cultural dedicată tuturor locuitorilor 
comunei Gârbău. 

 
Zonele de joacă pentru copii cu vârste până la 4 ani vor fi prevăzute cu pavaje cauciucate 

în vederea amortizării eventualelor accidente și va cuprinde : 

- Un complex de joacă, turn de activități, compus din 2 tobogane, zone de cățărare, 
zone de traversare aeriană; 

- Un leagăn pentru copii, prevăzut cu 2 scaune de cauciuc cu tarc; 
- O groapă de nisip de cca 6 mp; 
- 2 balansoare(cumpene); 
- Un grup de figurine pe arc, reprezentând diverse animale(cal, șoricel, cățel); 

 

 

 



Zona de agrement va cuprinde :  

- Un ansamblu de escaladare cu înălțimea de 2,6 m cu prizele specifice, colorate în 
funcție de traseu și dificultate; 

- Un cadru de cățărare; 
- Un leagăn cu 2 scaune de cauciuc; 

Zona educațională va cuprinde 3 panouri în mărime naturală care vor reprezenta portul 
popular din Comuna Gârbău, însoțit de informații privind tradițiile și istoria locală , 
respectiv 2 panouri informative despre colectarea selectivă a deșeurilor. 

În cadrul amenajării se vor realiza alei pentru plimbare cât și pentru accesul facil la toate 
zonele parcului. Se va realiza și un ansamblu de 2 mese și bănci din piatră naturală de Viștea 
pentru a valorifica tradiția locuitorilor pietrari. În întreaga zonă se vor amplasa bănci din piatră 
naturală de Viștea. 

Prin realizarea investiției crește nivelul de trai al locuitorilor comunei Gârbău datorită 
posibilității de a petrece timpul liber, de a se juca în cadrul spațiului de joacă pentru copii, de a 
practica activități de agrement, de a-și însuși informații referitoare la protecția mediului și la 
cultura locală (cu ajutorul panourilor informative care vor fi instalate). De asemenea, 
amenajarea zonei va crește atractivitatea zonei. 

 
Atasăm câteva fotografii cu începerea lucrărilor: 
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