
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Dotarea serviciilor publice in comuna Botiz, judetul Satu
Mare

Denumirea 
proiectului

• Comuna Botiz si-a propus prin proiectul depus accesarea
de fonduri pentru achiziţionarea unor utilaje care
contribuie la dezvoltarea serviciilor publice locale respectiv:
tractor, lama dezapezire, tocator de resturi vegetale cu brat
hidraulic, lama tip plug pentru dezapezire si tirant hidraulic,
remorca monoax. Aceste echipamente ce vor fi folosite
pentru intretinerea spatiilor verzi , amprizei drumurilor,
respectiv pentru transportarea deseurilor rezultate. Prin
implementarea proiectului se doreste intarirea capacitatii
autoritatii publice locale de a gestiona eficient serviciile
publice din subordinea sa prin continuarea procesului de
modernizare. Achizitia echipamentelor propuse vizeaza in
mod direct cresterea calitatii vietii in comuna prin
imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru
populatia rurala.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al proiectului vizeza obtinerea unei
dezvoltari teritoriale echilibrate prin imbunatatirea
conditiilor de viata pentru populatie si asigurarea accesului
la serviciile de baza pentru locuitorii comunei Botiz

•Obiectivul specific - Imbunatatirea serviciilor publice de
intretinere a spatiilor comunale .

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost achizitionate
echipamentele propuse prin proiect, respectiv : tractor,
lama dezapezire, tocator de resturi vegetale cu brat
hidraulic, lama tip plug pentru dezapezire si tirant
hidraulic, remorca monoax. Cu ajutorul acestor
echipamente se va realiza o mai buna gospodarire a
intretinerea spatiilor verzi respectiv a amprizei
drumurilor si strazilor comunale. Beneficiile
implementarii proiectului se regasesc in imbunatatirea
accesului la serviciile publice pentru toti locuitorii
comunei si protejarea mediului inonjurator. Valoarea
nerambursabila incasata de catre beneficiar fiind de
40.000 euro

Rezultate

• Dificultatile intampinate in derularea procedurilor de
achizitie publica au dus la imposibilitatea respectarii
termenului de 6 luni pentru depunerea primului dosar de
plata, fiind necesara prelungirea acestuia. Cu toate
acestea implementarea proiectului s-a incadrat in
termenului de finalizare a contractului de finantare.
Avand in vedere faptul ca si la unele proiecte fara
constructii/montaj este necesar organizarea unei
proceduri de atribuire pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică recomandam ca si pentru acest tip de
contracte termenul de depunere a primei transe de plata
sa fie de 12 luni de la incheierea contractului de
finantare.

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea BOTIZ, judetul 

Satu Mare, Romania

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 _articolul 

20- servicii de bază şi 
reînnoirea satelor în zonele 

rurale

Domeniul de intervenție

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

186.340 lei/40.000 euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

12/07/2018-06/09/2019

Beneficiarul proiectului

COMUNA  BOTIZ

Date de contact
Comuna Botiz - Muresan 

Ioan-primar -tel.0261774392


