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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE LA SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU 

SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI ILIȘEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA 

!”SUCEAVA” 
 

 

Denumirea 
proiectului 

SSVSU Ilișești a fost dotat cu următoarele 

echipamente :  

 Lama de zăpadă – 1 buc 

 Perie măturătoare – 1 buc 

 Cupă pentru șanțuri – 1 buc 

 Tocător de vegetație – 1 buc 

 Motopompă – 1 buc 

 Generator – 1 buc 

pentru asigurarea intervențiilor în cazul situațiilor de 

urgență din comuna Ilișești. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 
inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Atingerea acestui obiective se va 
realiza prin achiziția de echipamente dimensionate la necesitatile comunei cu care sa 
sa realizeze intervențiile în situațiile de urgență. Acest obiectiv este in concordanta cu 

obiectivul ale masurii 4/6B, precum si cu legislatia nationala si comunitara in vigoare 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în dotarea SVSU cu următoarele 
echipamente : lamă de zăpadă, perie măturătoare, cupă pentru șanțuri, 
tocător vegetație, motopompă, generator. 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare 
C1920074X209313507349/27.02.2020 este de 82.042,60 lei, din care s-a s-a 
decontat valoarea de 82.014,18 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 Ilișești, Judetul 
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  

82.042,60 lei 

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  27.02.2020 – 02.08.2021 

 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA ILIȘEȘTI   

Date de contact: 
Telefon 0230 52 12 48 
Primar Avasaloaie Florinel 

Răduțu 


