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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚII DE ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL VOLUNTAR DE SITUAȚII 

DE URGENȚĂ, ÎN COMUNA COMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

Proiectul propune achiziția de echipamente pentru 

serviciul de situații de urgență al Comunei Comănești, județul 

Suceava. Proiectul va deservi populația rurală din satele Humo-

reni și Comănești, formată din 2325 locuitori. 

Prin proiect se vor procura:  

• un tractor 

• o cisternă vidanjă cu kit de stingere incendii 

• un plug de zăpadă 

• o sărăriță 

Proiectul este cu impact microregional și contribuie la 

asigurarea serviciilor locale de bază și îmbunătățirea condițiilor 

de viață generând dezvoltarea economică la nivelul teritoriului 

GAL. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

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

Obiectivele specifice ale investiției: Reducerea sărăciei, îmbunătățirea 
nivelului de trai; Îmbunătățirea accesului la serviciile de bază pentru 
populația rurală; Crearea unui nou loc de muncă. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea SVSU din Comuna 
Comănești, județul Suceava cu: un tractor; o cisternă vidanjă cu kit 
de stingere incendii; un plug de zăpadă; o sărăriță. 
Valoarea finanțării nerambursabile conform contract finanțare 
C1920074X209313501229/18.06.2018 este de 226.915,53 lei, din 
care s-a solicitat la plată 226.914,99 și s-a decontat valoarea de 
226.914,99 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 Comănești, 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  

226.915,53  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

18.06.2018 – 19.10.2020 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA COMĂNEȘTI  

Date de contact: 
Telefon 0230539217  
Primar PĂSTRĂV GRIGORAȘ 


