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ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 

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

Locală Dealurile Bohotinului 

Proiect finanțat prin FEADR 

Lecții 
învățate/ 

 

Posibilitatea unei finanțări nerambursabile 

prin axa Leader; 

 Accesare facilă și constructivă a fondurilor 
europene prin intermediul GAL. 

Denumirea 

proiectului 
 

 
 
 
 
 
 

Descrierea 
proiectului 

 
 

• Compartimentul Public de Gospodărie 
Comunală de la nivelul Comunei Gorban 
dispune de echipamente pentru realizarea 
lucrărilor de gospadarire din cadrul 
comunei: lucrări de deszăpezire, 
decolmatare șanțuri, intreținerea zonei de 
protecție a drumurilor etc.  

• Prin acest proiect Comuna Gorban a dotat 
compartimentul de Gospodărie Comunală 
cu un utilaj specific (autocamionetă 
basculabilă). 

Obiective 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice 
locale; creștere numărului locuitorilor din GAL 
ce beneficiază de servicii îmbunatățite. 

- Masura propusă vine sa incurajeze 
dezvoltarea infrastructurii de baza și a serviciilor 
în zonele rurale. 

- Îmbunătățirea capitalului uman, a 
situației sociale, economice, a condițiilor de viață 
pentru populație.  

- Asigurarea circulației pe drumurile din 
comună pe toată perioada anului. 

Rezultate 
 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor de 
Dezvoltare Locală” 

 

 

 

Perioada de programare 2014-
2020 

Beneficiarul proiectului: 
Comuna Gorban 

Localizarea proiectului: 

Comuna Gorban, județul Iași 

(Regiunea Nord-Est) 

 

Domeniul de intervenție: 
DI 6B 

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

Valoarea finanțării 

nerambursabile: 

   89,946.63 euro 

DOTAREA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV - 

GOSPODARIRE CU AUTOCAMIONETA BASCULABILĂ 

ȘI ACCESORII,  ÎN COMUNA GORBAN, JUDEȚUL IAȘI 

Valoarea contribuției 
private: 0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului : 16.07.2018 – 19.08.2019 

 

- Achiziționarea de utilaje şi echipamente pentru 

serviciile publice 

- Commune sprijinite: 1 comună 

- Număr locuitori deserviti: 2879 

- Proiectul se afla într-o zonă cu grad de saracie 

al carui indice (IDUL) este sub 55. 

- Proiectul conține obiective transversale de 

inovare, mediu și climă 

Date de contact: 

0232/292900; 

primariagorban@yahoo.com 


