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 Doljești și-a propus să realizeze

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

Obiective

Articolul corespondent din
Reg. (UE) nr. 1305: art. 5,
al.6, lit. b)
Valoarea finanțării
nerambursabile
63.811,18 euro

Rezultate

Valoarea contribuției
private:
0,00 euro

Perioada de implementare a
proiectului 10.07.201828.08.2020
Date de contact: Șoican
Iosif, tel. 0233780514,
email:
primariadoljesti@yahoo.com

•Realizarea alei pietonale în localitatea
Buruienești, comuna Doljești, județul
Neamț

Lecții
învățate/
recomandări

alei pietonale în localitatea cu ponderea populației cea mai
mare, respectiv Buruienești, unde se vor realiza aproximativ
1250m de alei pietonale, acestea fiind proiectate de-a lungul
drumului județean 207K ce face legătura dintre comuna
Doljești ce aparține județului Neamț de comuna Butea ce
apartine de județul Iași.
•În locul amplasamentului, circulația auto și pietonală se
desfășura cu dificultate, prezentând următoarele deficiențe:
•Lipsa structurii rutiere moderne, facea ca circulația să se
desfășoare greoi, neavând asigutate condițiile de siguranță
și confort. În perioadele ploioase, traseele străzilor
deveneau greoaie circulției atât pentru pietoni cât si pentru
autovehicule
• Prin modernizarea infrastructurii propuse se vor îmbunătăți
condițiile, va crește siguranța traficului pietonilor, se va
asigura o colectare și evacuare a apelor pluviale
corespunzătoare, vor fi influențate favorabil condițiile
igienico-sanitare ale localnicilor, înfrumusețarea zonei
având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.
• Obiectivul principal este reprezentat de îmbunătățirea
condițiilor de trai a locuitorilor, asigurarea accesului auto și
pietonal la principaleme obiective de interes social din
localitate (agenți economici și alte instituții publice), în
condiții de confort si siguranță, ridicarea gradului de
urbanism a unor zone aflate în intravilanul localității, prin
realizarea a 1250m alei pietonale în localitatea Buruienești,
comuna Doljești, județul Neamț
• Prin finalizarea proiectului, în comuna Doljești, s-au
obținut următoarele:
• S-au îmbunătățit condițiile și imaginea comunei Doljești, în
sensul creșterii standardului de viața al locuitorilor și a
tuturor participanților la traficul auto si pietonal din
teritoriul GAL.;
• S-a creat o dezvoltare urbanistică a comunei, reducându-se
factorii poluanti de mediu;
• Amenajarea aleilor pietonale, a adus beneficii imediate
precum și pe termen mediu și lung, atât în privința ridicării
standardelor economice și a condițiilor igienico-sanitare
cât și în privința dezvoltării economice a localității;
• 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.

