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

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

„ACHIZIȚIA DE AUTOUTILITARE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL 
POLIȚIEI LOCALE ȘCHEIA, COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
Denumirea 
proiectului 

Prin realizarea proiectului „ACHIZIȚIA DE AUTOUTILITARE ȘI 
ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL POLIȚIEI LOCALE ȘCHEIA, COMUNA 
ȘCHEIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, comuna Șcheia a achiziționat: 

- 3 autoutilitare dotate și inscripționate corespunzător pentru 
desfășurarea activității personalului din cadrul Serviciului de Poliție 
Locală Șcheia; 

- Echipament pentru personalul din cadrul Serviciului de Poliție Locală 
Șcheia, și anume:  

 - 11 buc. - costume de intervenție pentru iarnă, care cuprind: 
pantaloni, geacă, bocanci, mănuși și căciulă; 

 - 11 buc. - costume de intervenție pentru vară, care cuprind: 
pantaloni, geacă, bocanci, șapcă. 

Realizarea acestui proiect de investitii raspunde obiectivelor impuse de 
Uniunea Europeana de imbunatatire a conditiilor de viata si a 
standardelor de munca si de mentinere a populatiei in spatiul rural. 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului  

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
Obiectivele specifice ale investiției: îmbunătățirea mediului de desfășurare a 
activităților administrative; crearea de noi locuri de muncă; îmbunătățirea 
serviciilor locale de bază destinate populației rurale (siguranța populației) la nivelul 
teritoriului GAL CETATEA BUCOVINEI; creșterea nivelului de trai în mediul rural. 

. 

 
 
 
 

Obiective 

Activitățile proiectului au constat în achiziționarea de utilaje și 
mijloace de transport specializat . 
Valoarea finantării nerambursabile conform contract 
finantare nr. C 1920074X209313501222  / 09.05.2018  este de 
191.562,17 lei, din care s-a solicitat la plată și s-a decontat  
valoarea de 181.367,99 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 Șcheia, 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  
181.367,99  lei  

Valoarea contribuției private  
0 lei 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

  09.05.2018 – 30.12.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA ȘCHEIA  

Date de contact: 

Telefon 0230526588  
Primar Andriciuc Vasile 


