ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT
Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală
ASOCIAȚIA GAL CONFLUENȚE NORDICE
Proiect finanțat prin FEADR
Sub-măsura 19.2 „Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în
cadrul Strategiilor de Dezvoltare
Locală”

Denumirea
proiectului

Perioada de programare 20142020

Beneficiarul proiectului
COMUNA SLATINA

Descrierea
proiectului

•MODERNIZARE PARTIALA DRUM COMUNAL SUHA
MICA, LOCALITATEA GAINESTI, COMUNA SLATINA,
JUDETUL SUCEAVA

• Proiectul prevede modernizarea a 700 ml de drum
comunal in localitatea Gainesti, comuna Slatina.
Drumul comunal a fost definit ca dum comunal Suha
Mica intrucat se desfasoara pe linga cursul de apa cu
aceasta denumire. Sistemul rutier este realizat din dale
de beton BcR4,0 in grosime de 22 cm, asezat pe un
strat de nisip de 3 cm, strat de fundatie din balast
amestec optimal 0-63 mm in grosime de 15 cm si strat
de forma-impietruirea existenta din balast in grosimea
medie de 10 cm.

Localizarea proiectului:
SAT GĂINEȘTI - COM. SLATINA

Domeniul de intervenție

Obiective

6B

Articolul corespondent din Reg.
(UE) nr. 1305 : art. 20, alin. 1

Valoarea finanțării
nerambursabile

Rezultate

111.480,85 euro

Valoarea contribuției private
0

Perioada de implementare a
proiectului:
iunie 2018 - ianuarie 2021
Date de contact: GHERMAN
VASILE-VLĂDUȚ - Primar,
tel.:0230/545981, e-mail:
primariaslatina@yahoo.com

Lecții învățate/
recomandări

•Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă.
•Reducerea saraciei si imbunatatirea calitatii vietii.

•Modernizarea parțială a drumului comunal Suha
Mică, având următoarele elemente tehnice:
•Lungime drum 700 m; Platforma drum 5,0 m;
•Parte carosabila 4,0 m (3,5 m +2 benzi de incadrare
de 0,25 m);
•acostamente din beton 2 x 0,5 m;
•Rigole de acostament cu sectiunea pavata 299 m;
•Rigola protejata cu beton 72 m;
•Rigole carosabile armate 174 m;
•Santuri de pamant 55 m;
•Drumuri laterale 1 buc cu suprafata totala de 122
mp.

•Soluțiile aplicate în realizarea proiectului (drum cu
dale de beton) sunt adaptate la specificul traficului
local - circulație frecventă a atelajelor trase de cai
potcoviți și a auto-trenurilor de tonaj mare pentru
transport lemn.
•Realizarea investiției a dus la asigurarea unor condiții
normale de confort și siguranță a circulației,
contribuind și la dezvoltarea economică a zonei.

