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

CETATEA BUCOVINEI 

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR ÎN VEDEREA ÎNTREȚINERII DOMENIULUI 

PUBLIC ȘI PRIVAT ÎN ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Denumirea 
proiectului 

Scopul implementării proiectului  consta  in investitii în crearea, 

îmbunătătirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate 

populatiei rurale, si a infrastructurii aferente, respectiv ACHIZIȚIE 

BULDOEXCAVATOR ÎN VEDEREA ÎNTREȚINERII DOMENIULUI PUBLIC ȘI 

PRIVAT ÎN ORAȘUL MILIȘĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA.  

Prin proiect s-a achizitionat un buldoexcavator in vederea imbunatatirii 

serviciilor locale de baza destinate populatiei din orasul Milisauti, utilaj 

care va fi utilizat pentru lucrari de intretinere a drumurilor, decolmatare 

a santurilor, deszapezire, interventie pentru inlaturarea efectelor 

calamitatilor naturale.  

Dezvoltarea și diversificarea activităților prevăzute în cadrul proiectului 

au efect direct asupra creșterii numărului de angajați ai beneficiarului:  

va fi creat un loc de muncă permanent, care va fi menținut și după 

finalizarea proiectului. 

Echipamentele achiziționate prin proiect vor contribui la dezvoltarea 

serviciului voluntar pentru situatii de urgenta (buldoexcavator). 

 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și 
menținerea de locuri de muncă  
Obiectivele specifice ale investiției:  Îmbunătățirea serviciilor locale de bază 
destinate populației din orașul Milișăuți. Înființarea unui loc de muncă.  

Activitățile proiectului pn Orașul Cajvana, județul Suceava. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în achiziționarea unui buldoexcavator in 
vederea imbunatatirii serviciilor locale de baza . 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract finantare nr. 
C1920074X209313501230 / 20.04.2018 este de 232.925,00 lei, din care s-a 

solicitat la plată și s-a decontat  valoarea de 232.925,00 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:   

Orașul Milișăuți, 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  

232.925,00 lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  20.04.2018 – 16.10.2020 

Beneficiarul proiectului 

Orașul Milișăuți 

Date de contact: 

Telefon 0230418072  

Primar LAURUS MIRCEA 


