
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală VALEA SIRETULUI DE JOS   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•,,Dotări pentru gospodărirea comunală” 
Denumirea 
proiectului 

•Tema acestui proiect a vizat dotarea și modernizarea 
Serviciului public de salubrizare al comunei Bosanci  
prin achizitionarea de utilaje performante care să 
contribuie la îmunătățirea și diversificarea serviciilor 
publice locale, la protejarea mediului înconjurător 
(utilaje cu o normă scăzută de poluare) și nu în ultimul 
rând la creșterea economică a comunei (acționând cu 
utilaje proprii și nemafiind nevoită să închirieze utilaje 
de specialitate, primăria va realiza economii anuale 
substanțiale la bugetul local, bani ce vor putea fi 
dirijați spre alte investiții care să aducă plus valoare 
comunității) 

Descrierea 
proiectului  

•Îmbunătățirea serviciilor publice locale prin dotarea 
cu echipamente necesare 

•Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei 
Bosanci prin oferirea de servicii publice locale de 
calitate 

Obiective 

•Achiziția de utilaje performante: 1 tractor  100CP; 1 
excavator compact pe senile; 1 remorca agricola 
basculabila pe 3 parti cu 2 axe in tandem; 1 
distribuitor ingrasaminte purtat. 

•Cheltuieli publice totale: 100.000 euro 

•Populație netă care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite - 6719 locuitori 

Rezultate 

•Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor locale de 
baza in zonele rurale, reinnoirea satelor si 
activitatile care vizeaza refacerea si modernizarea 
patrimoniului cultural si natural al satelor si al 
peisajelor rurale reprezinta elemente esentiale in 
cadrul oricarui efort de a valorifica potentialul de 
crestere si de a promova durabilitatea zonelor 
rurale. 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
Comuna Bosanci, județul 

Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20, 

alin 1, lit (d) 

Domeniul de intervenție   

DI 6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

 100.000 euro 

Valoarea contribuției 
private   

0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului  

24 luni 

Beneficiarul proiectului 
Comuna Bosanci 

Date de contact 

Miron Neculai- Primar,  

tel: 0743239427 


