
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 Serviciului de Voluntariat pentru Situatii de
Urgenta al Comunei Socond

Denumirea 
proiectului

• Comuna Socond si-a propus prin proiectul depus accesarea
de fonduri pentru unor utilaje care contribuie la
dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciului de voluntariat
pentru situatii de urgenta, precum si a serviciilor publice
locale din comună, respectiv: autospeciala de interventie
pentru situatii de urgenta, lama de dezapezit, echipament
pentru administrarea materialului antiderapant. In vederea
indeplinirii criteriilor minime de performanta, a realizarii
interventiilor de localizare si stingere a incendiilor este
necesara detinerea unei autoutilitare medii de stins
incendii, dotata cu bazin de apa. Autoutilitara va oferi o
interventie optima la stins incendii pe terenuri accidentate
si pe spatii inguste, pliindu-se pe zona de relief a comunei.
Lama de zapada si echipamentul de imprastiere a
materialului derapant sunt necesare pentru buna
desfăşurare a activităţilor de întreţinere a drumurilor din
domeniul public, precum şi întărirea capacităţii autorităţii
publice locale de a gestiona eficient serviciile publice din
subordinea sa prin continuarea procesului de modernizare,

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 Socond.

•Obiectivul specific - imbunatatirea serviciului de voluntar
pentru situatii de urgenta al comunei Socond,
îmbunătăţirea serviciilor publice de întreţinere a
drumurilor de pe raza comunei Socond.

Obiective

• In urma finalizarii proiectului au fost achizitionate
echipamentele propuse prin proiect: autospeciala de
interventie pentru situatii de urgenta, lama de dezapezit,
echipament pentru administrarea materialului
antiderapant. Autoutilitara dotata cu sistem de stingere
a incendiilor va asiguera respectarea cerintelor tehnice
pentru o buna functionare serviciului pentru situatii de
urgenta cat si necesitatea cerintelor legale in vigoare cu
privire la protectia mediului inconjurator, respectiv va
creste gradul de siguranta a populatiei din comuna
Socond respectiv primirea ajutorului de urgenta calificat
intr-un timp cat mai scurt, prin perfectionarea sistemului
de gestionare a riscurilor si cresterea eficientei actiunilor
de prevenire si interventie pentru limitarea si inlaturarea
efectelor acestora;Valoarea nerambursabila incasata de
catre beneficiar fiind de 41.092 euro

Rezultate

•Avand in vedere faptul ca si la unele proiecte fara
constructii/montaj este necesar organizarea unei
proceduri de atribuire pentru atribuirea contractelor de
achizitie publica 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. Beneficiarul mai sus mentionat a reusit totusi
implementarea proiectului si s-a incadrat in termenul de
finalizare a contractului de finantare.

Lecții învățate/ 
recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea Socond, 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 

191.427,08 lei/41.092 euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de implementare a 
proiectului

04/10/2018-25/06/2020

Beneficiarul proiectului

COMUNA  SOCOND

Date de contact
Comuna Socond

Cucuiet Stanica-Ioan

primar 

tel.0261871402


