
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SÃLAJ 
COMUNA BĂLAN 

Bălan, nr. 76, judeţul Sălaj, e-mail: primariabalan@yahoo.com , 
tel 0260/66.44.03, fax 0260 66.44.04 

 

PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE  ŞI INTERNE 
 

N
r. 
cr
t 

Autoritatea 
administrati

ei publice 
judetene 
sau locale 

Denumirea 
programului 

in care se 
incadreaza 
proiectul 

promovat de 
autoritatea 

administratie
i publice 

locale 

Denumirea 
proiectului 

promovat de 
autoritatea 

administratiei 
publice locale 

Stadiul aprobarii 
proiectului 

promovat de 
autoritatea 

administratiei 
publice locale 

Obiectivul contractului incheiat in baza 
proiectului acceptat 

Durata 
contractului 

Sume 
primite de la 

finantator 

Valoarea 
totala a 

contractul
ui de 

finantare 
(mii lei) 
INCL. 
TVA 

Din care: Obs 

         Valoarea 
eligibila 
(mii lei) 

Valoarea 
neeligibila 

(mii lei) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

1 Consiliul 
Local 
Bălan 

Banca 
Mondială 
prin PDR 

Modernizare 
uliţe în com. 
Balan 
 

Finalizat Modernizare  8 km uliţe în com. 
Bălan 

2005 – 
2006  

1.060,5 1.060,5 1.050,0 10,5 - 

2 Primaria 
Bălan 

Cancelaria 
Primului 
ministru 
O.G. nr. 7 
/ 2006 

Punere în 
siguranţă 
pod rutier 
peste Valea 
Almaşului în 
localitatea 
Bălan, jud. 
Sălaj 
 

Finalizat  
 

Realizare prag de fund în aval de 
pod şi punere în siguranţă pod 
din beton 

2007 – 
2008  

722,90 722,90 722,90   

3 Consiliul 
Local 
Bălan 

PHARE Proiect 
tehnic 
canalizare 

Finalizat A fost realizat Proiectul tehnic 
pentru canalizare şi staţii de 
epurare în  comuna Bălan  
 

2008 159,345 159,345 159,345 - - 

4 Consiliul 
Local 
Bălan 

PNDR  
Masura 
313 

Valorificare
a  
Destinaţiei 
turitice 

Finalizat 
 

Realizare poteci, 
şanţuri,platforme de observare, 
bănci, coşuri de gunoi. 
Lungimea totală a potecilor este de 

06.03.09 
02.07.11 

480,0 856,525 699,706 156, 
819 

- 



Grădina 
Zmeilor – 
Plai de 
legendă 

800 m, lăţimea lor fiind de 2,00 m; 
platformele de observare au o 
suprafaţă de 180 mp; şanţuri 
lungimea totală va fi de 900 m; 
sunt amplasate 10 table 
indicatoare; 35 de bănci, o 
toalată ecologică; 35 de coşuri 
de gunoi stradale 

5 Consiliul 
Local 
Bălan 

POR Reabilitarea 
infrastructu
rii 
educaţionale 
din com. 
Bălan, 
 jud. Sălaj 

Finalizat. 
 
 
 
 

Reabilitarea şcolilor gimnaziale 
din loc. Bălan şi Gîlgău Almaşului 
. 
1. Gîlgău Almaşului: şarpantă 
reparată - 525 mp; faţade 
reparate – 922 mp;tâmplărie din 
lemn înlocuită – 36 mp; 
zugrăveli şi vopsitorii – 2579 
mp; glet ipsosrealizată  – 1475 
mp; lambriuri PVC – 269 mp ;  
faianţă – 42 mp ;  tavane gips – 
carton  – 1105 mp ;  pardoseli 
parchet + gresie – 1105 mp;  
împrejmuire şcoală reabilitată – 
60 ml ; 
2. Bălan:    învelitoare  
şarpantă– 740  mp;  şarpantă - 
360 mp; faţade – 475 mp; 
tâmplărie din lemn – 127 mp; 
pereţi +  tavane gips – carton – 
527  mp ;  glet ipsos – 830 mp;   
zugrăveli şi vopsitorii – 1280 
mp;  faianţă – 112 mp ;  
lambriuri PVC – 96 mp 
pardoseli parchet + gresie – 476 
mp;-instalaţie electrică, inclusiv 
reţea internet – 395 ml; 
împrejmuire şcoală – 308 ml ; 
branşamente apă caldă + rece e – 
43 ml; racord canalizare  – 25 
ml; grup sanitar – 1 buc. 
 
 

2009- 2011 850,0 1.338,4 1.093,04 245 - 



6 Consiliul 
Local 
Bălan 

Finanţare 
-  

Cancelaria 
Primului 
ministra 

O.G. nr. 7 
/ 2006 

Reabilitare 
şi 

modernizare 
bază 

sportivă în 
satul Gîlgău 
Almaşului , 
com. Bălan, 
jud. Sălaj. 

 

În curs de 
execuţie  

Modernizarea terenului de fotbal 
din localitatea Gîlgău Almaşului 

2009 - 
2011 

 729,78 480,000 
 

  

7 Comuna 
Bălan 

PNDR 
Măsura 
322 

 
Modernizare
a comunei 
Bălan prin 
îmbunătăţir
ea 
infrastructu
rii de bază, 
reabilitarea 
aşezământul
ui cultural şi 
înfiinţarea 
programului 
de tip “after-
school” 

Semnat 
contract de 
finanţare, 
lucrările în 
curs de 
executare 

Are în componenţă patru 
obiective :                        1. 
Modernizare străzi: lungime 
totala de 7 965 m; şanţuri 
betonate  - 9.478 m; rigole – 
2133 m ;   
 2. Pod peste Valea Almaş în loc. 
Chechiş:  Lungimea podului 
L=44.90 m;  
Latimea totala a podului lp=6.65 m;  
3. Reabilitare Cămin Cultural în 
loc. Gălpîia;  
4. Centru de ingrijire copii de tip 
after – school în loc. Chechiş  

2010- 2013 - 12.549,4
7 

10.516,0
5 

2.033, 
42 

 
- 

 
 
 
 

8 Comuna 
Bălan 

PNDR 
Măsura 
125 

Modernizare            
( construcţie 
)  drumuri 
forestiere în 
comuna 
Bălan, 
jud.Sălaj 

Semnat 
contract de 
finanţare, în 
desfăşurere 
achiziţii 
publice  

Se vor realiza: 
1.     8.883 m de drumuri 
forestiere şi  6 628 m rigole ; 
2.     pod din beton peste Valea 
Almaşului : Lungimea podului: 
45.90 m ; Lumina podului:40.60 
m 
Latimea podului: 6.57 
m ;Latimea partii carosabile :  
5.46 m 
 

2012 - 
2014 

- 8.169,64 6.516,00 1.653, 
64 

- 

9 Comuna 
Bălan 

PNDI 

Alimentare 
cu apa in 
comuna 
Bălan, 
localitățile: 
Bălan, 
Chechiș, 
Chendrea si 

Depus în 2011  Reţea de alimentare cu apă în 
comune Bălan 

2011   9.560, 09 9.560, 09  



Gălpîia, 
județul Sălaj 

10 Comuna 
Bălan 

PNDI 

Reţea de 
canalizare şi 
staţie de 
epurare în 
comuna 
Bălan, 
judeţul Sălaj   

Depus în 2011  Reţea de canalizare şi staţie de 
epurare  în comune Bălan 

2011   16.276, 
32 

16.276, 
32 

 

 
 
                                                                l.s.                      P R I M A R  
                                                                                     MAGHIAR  ISAIA 
 


