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

• Prin acest proiect, comuna Sagna a achiziționat un

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

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20

Valoarea finanțării
nerambursabile
66.961,92 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 14.03.201824.05.2019.
Date de contact: Iacob
Gheorghe, tel. 0233766002,
email:
primaria_sagna@yahoo.com

•Achiziția unui buldoexcavator pentru
comuna Sagna judetul Neamț

Lecții
învățate/
recomandări

buldoexcavator în vederea îmbunătății serviciilor oferite
locuitorilor comunei prin creșterea siguranței locale si
evitarea sau depășirea cu succes a situațiilor imprevizibile,
contribuind astfel la dezvoltarea comunei într-o manieră
specifică, adaptată nevoilor și priorităților acesteia. Prin
proiect, comuna Sagna a dorit să sporească numărul de
locuitori din teritoriul GAL "Podișul de Nord al Bârladului"
care beneficiază de servicii îmbunătățite. În urma achiziției
utilajului, pe lângă eficientizarea activității, localnicii se pot
bucura de un grad ridicat de siguranță ceea ce va duce la o
îmbunătațire a calității vieții și asigurarea circulației în condiții
de siguranță și confort

• Imbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin
dezvoltarea spațiilor publice locale
• Creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL "Podișul
de Nord al Bârladului" care beneficiază de servicii
îmbunătățite
• Reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții,
conservarea moștenirii culturale
• Realizarea deszăpezirilor și întreținerii drumurilor și ulițelor
comunei, săparea șanțurilor pentru montarea sistemului de
alimentare cu apă, săpări de șanțuri în caz de inundații,
demolări în caz de incendii și alte situații precum căderi de
zăpadă, alunecări de teren, ploi abundente, renunțând
astfel la serviciile externe costisitoare

• Prin finalizarea proiectului, în teritoriul GAL, s-au obținut
următoarele:
• S-au îmbunătățit condițiile și imaginea comunei Sagna, în
sensul creșterii standardului de viața al locuitorilor
comunei;
• S-au creat premise pentru întreținerea drumurilor,
deszăpezirea, intervenția în situații de urgență, săpare
șanțuri în caz de inundații și pentru montarea sistemului de
alimentare cu apă, demolări în caz de incendii, alunecari de
teren și alte situații de urgență;
• 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.

