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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

„STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN 

LOCALITATEA ILIȘEȘTI, COMUNA ILIȘEȘTI, JUDEȚUL  SUSUCEAVA” 
 

 

Denumirea 
proiectului 

S-a construit un teren de sport multifunctional cu 

gazon sintetic în Comuna Ilișești în suprafață 990 mp, 

22 m x 45 m, cu 1 teren sport minifotbal în suprafață 

de 20 x 40 m, și 1 teren de tenis de 11 m x 24 m în 

curtea Școlii Gimnaziale Ilișești.  Terenul de sport 

oferă posibilitatea elevilor și locuitorilor comunei Ilișești 

de a practica sporturi în aer liber. 

 

 
 
 
 

 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată a 
economiilor și comunităților rurale. 
Obiectivele specifice ale investiției: Îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale, creșterea numărului de 
locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în construirea unui teren de sport 
multifunctional cu gazon sintetic în Comuna Ilișești în suprafață 990 mp, 22 m 
x 45 m, cu 1 teren sport minifotbal în suprafață de 20 x 40 m, și 1 teren de 
tenis de 11 m x 24 m în curtea Școlii Gimnaziale Ilișești. Valoarea finantării 
nerambursabile conform contract finantare 
C1920075A209313501228/02.08.2018 este de 223.612,65 lei, din care s-a s-
a decontat valoarea de 223.615,65 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  

223.612,65 lei 

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  09.07.2018 – 19.08.2020 
 

Beneficiarul proiectului 

COMUNA ILIȘEȘTI   

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


