ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune
Locală „Asociația Podișul de Nord al Bârladului„
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea
acțiunilor în cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

în

• Prin acest proiect, comuna Stănița si-a propus modernizarea

Perioada de programare
2014-2020
Descrierea
proiectului
Beneficiarul proiectului:
Comuna Stănița, județul
Neamț
Localizarea proiectului: sat
Ghidion și sat Poienile
Oancei, comuna Stănița,
județul Neamț
Domeniul de intervenție
DI: 6B) Încurajarea
dezvoltării locale în zonele
rurale

•Modernizare drumuri sătești
comuna Stănița, județul Neamț

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: art. 5,

infrastructurii rutiere a drumurilor sătești pe o lungime de
840ml în satele Poienele Oancei-250ml și Ghidion - 600ml.
• Drumurile erau prevăzute cu șanțuri pe anumite porțiuni ale
traseului, transversal acestora aflându-se podețe tubulare de
preluare a apelor din șanțuri și dirijate spre emisar. Podețele
prezentau degradări ale elementelor constructive fiind
colmatate și subdimensionate, neavând capacitatea necesară
de preluare a apelor pluviale, inundând astfel platforma
drumurilor, ducând la innoroirea și baltirea apelor, drumurile
devenind anevoioase sau chiar impracticabile.
• Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea
infrastructurii de transport rutier, legătura locuitorilor
comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor
destinate situațiilor de urgență, etc.

• Reducerea costurilor de operare a transportului, implicit
atragerea investitorilor
• impact diresct și indirect asupra dezvoltării economice,
sociale și culturale
• crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a
proiectului, iar la finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi
afaceri
• Creșterea nivelului investițional și atragerea de noi
investitori autohtoni și straini, care să contribuie la
dezvoltarea zonei
• Va fi creat un loc de muncă cu caracter permanent pentru
lucrările de mentenanță necesare străzilor
• Stoparea migrării populației active

al. 6, lit. b)
Valoarea finanțării
nerambursabile
90.557,04 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 30.07.2018 28.04.2021
Date de contact: Todireanu
Laurențiu-Bebi, tel.
0233767501, email:
primaria_stanita@yahoo.com

Lecții
învățate/
recomandări

• Prin finalizarea proiectului, în comuna Stănița, s-au obținut
următoarele:
• S-a îmbunătățit accesibilitatea pe teritoriul comunei,
• S-au creat conditii de siguranta pentru circulatia pietonala
și cea rutieră
• S-au îmbunătățit condițiile și imaginea comunei Stănița, în
sensul creșterii standardului de viața al locuitorilor
comunei
• S-a îmbunătățit procesul de perfecționare a
managementului public și de continuare a reformei în
administrația publică din teritoriul GAL .

• Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și de a asigura
intensificarea și diversificarea formelor de consultare publică,
în vederea identificării problemelor comunității, prioritizării
acestora și formulării de recomandări pentru intervenție rămân
coordonatele necesare ale unui management public eficient,
performant, transparent și realizat la standarde europene
• Autoritățile administrației publice locale din teritoriul GAL au
contientizat ca accesarea fondurile europene disponibile in
planul de finantare al SDL antrenează nu numai resurse
financiare, materiale și umane, ci și un necesar și evident
proces de perfecționare a managementului public teritoriul
GAL
• O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor
pentru a asigura eficiența operațiunilor finanțate.

