
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Valea Trotusului Bacau   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achiziția unui utilaj specific pentru 
dotarea serviciului de salubritate al 
Orașului Tg Ocna

Denumirea 
proiectului

•Prin proiect se doreste dotarea serviciului de 
salubritate al orasului Tg. Ocna cu un utilaj 
fiabil - autogunoiera de 7 mc , necesar pentru 
functionarea acestui serviciu la standardele 
cerute de legislatia specifica in domeniu.

Descrierea 
proiectului 

•Dezvoltarea capacitatii logistice a serviciului 
de salubritate al orasului Targu Ocna , prin 
achizitia unei autogunoiere cu capacitatea de 
7 mc.

Obiective

• Achiziție autogunoiera de 7 mc Rezultate

•realizarea investitiei a avut un impact
semnificativ asupra dezvoltarii orasului
Targu Ocna, prin imbunatatirea serviciilor
de baza pentru populatia localacontribuind
astfel in mod direct la cresterea nivelului
de trai a locuitorului si la cresterea
atractivitatii orasului, fara a periclita
mediul inconjurator si si sanatatea umana

•implementarea proiectului de investitii a
contribuit la imbunatatirea mediului
natural si sanatatea umana a locuitorilor
orasului Targu Ocna, prin cresterea calitatii
mediului pe plan local si gestionarea
eficienta a deseurilor menajere

•utilajul achizitionat va asigura
desfasurarea procesului de salubritate cu
respectarea cerintelor de mediu in vigoare,
va utiliza tehnologii performante ce vor
conduce la randamente sporite si la o
eficientizare a cheltuielilor pentru astfel de
servicii, avand in vedere necesitatea
locuitorilor de a beneficia de servicii de
salubritate optime

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
ORAS TARGU OCNA, BACAU

Perioada de programare   
2014-2020

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

Domeniul de intervenție:
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

76000 euro/354046lei

Valoarea contribuției 
private  : 

0 euro/0 lei

Perioada de implementare a 
proiectului :

09.02.2018 - 09.11.2020

Beneficiarul proiectului  
ORASUL TARGU OCNA

Date de contact :

0234 344  114

primaria@tirguocna.ro


