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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL PRIN MĂSURA 

4/6B ÎN COMUNA DĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

 

 

 

Modernizarea drumului comunal de interes local 

0+000-0+505 L = 505 m, cu platforma de 3.50 m, din care parte 

carosabilă 2.75m și acostamente de 0.375 m din Sat Măriței, 

Comuna Dărmănești, Județul Suceava. 

Se estimează ca fiind necesară aplicarea unui complex 

rutier cu următoarea structură:  

• 25 cm strat de fundație din balast peste o zestre exis-

tenta de 20-25 cm 

• 10 cm strat de baza din macadam 

• 5 cm BADPS20 strat de legătură din binder 

• 4 cm BAPC16/BAR16 strat de uzură. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată 
a economiilor și comunităților rurale 
 
 

Obiectivele specifice ale investiției: Îmbunătățirea infrastructurii la 
scară mică 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în modernizarea drumului comunal 
de interes local 0+000-0+505 L = 505 m, cu platforma de 3.50 m, din 
care parte carosabilă 2.75m și acostamente de 0.375 m din Sat 
Măriței, Comuna Dărmănești, Județul Suceava. Valoarea finanțării 
nerambursabile conform contract finanțare 
C1920072R209313501231/26.09.2018 este de 228.615,88 lei, din 
care s-a solicitat la plată 226.313,87 și s-a decontat valoarea de 
226.313,87 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 Dărmănești, 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  

228.615,88  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

26.09.2018 – 04.05.2021 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA DĂRMĂNEȘTI  

Date de contact: 
Telefon 0230551532  
Primar CHIDOVEȚ DAN 


