
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală 

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIONARE ACCESORII PENTRU TRACTORUL DIN DOTAREA 

SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA 

BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

Prin proiect se propune achiziționarea unui distribuitor 

antiderapant cu autoîncărcare și a unei vidanje pentru tractorul 

din dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în 

comuna Bălăceana, județul Suceava. Distribuitorul antiderapant 

cu autoîncărcare va fi utilizat pentru împrăștierea unor materiale 

diverse, precum nisip, pietriș, sare și agenți de dezghețare, în 

timp ce vidanja se va utiliza pentru preluarea apelor uzate din 

bazine etanșe, transportul deșeurilor lichide, transportul apei 

pentru stingerea incendiilor.  

Echipamentele sunt de ultimă generație, având carac-

teristici tehnice care permit eficientizarea operațiunilor de inter-

venție prin diminuare duratelor de intervenție și creșterea efici-

enței metodelor de intervenție în situațiile apariției unor eveni-

mente nedorite sau determinate de fenomene naturale. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de bază și a 
serviciilor în zone rurale 
 

Obiectivele specifice ale investiției:  
- Asigurarea serviciilor locale de bază si îmbunătățirea nivelului de trai al 

locuitorilor comunei Bălăceana 
- Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților 

rurale 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea SVSU în comuna 
Bălăceana, județul Suceava cu un distribuitor antiderapant cu 
autoîncărcare și a unei vidanje.  
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920074X209313507369/16.03.2020  este de 56.248,08 lei, din 
care s-a solicitat la plată 53.569,60 și s-a decontat valoarea de 
53.569,60 lei.    

 
 
 
 

Rezultate 

 
Accesarea de fonduri nerambursabile pentru investitii în 
crearea, îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de 
bază destinate populatiei rurale si a infrastructurii aferente. 

 

 
 
 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:   

Comuna Bălăceana, Județul 
Suceava 

Perioada de programare   
2014-2020 

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

Domeniul de intervenție  6B 
- Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

56.248,08  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  16.03.2020 – 02.09.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA BĂLĂCEANA  

Date de contact: 
Telefon 0732114735  
Primar BABOR NICHITA 


