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Capitolul I
Strategia pentru dezvoltarea şi afirmarea comunei Pîrteştii de

Jos în deceniul integrării europene şi al modernizării comunităţii

Necesitatea unei strategii privind dezvoltarea, modernizarea şi afirmarea în
următorul deceniu a comunei Pîrteştii de Jos decurge din:
 faptul că odată cu integrarea României, la Uniunea Europeană se produc schimbări

structurale şi dinamice în plan economic, social, politic, cultural, legislativ şi
educaţional care exercită influenţe şi condiţionări determinante asupra evoluţiei
comunităţii noastre, iar adaptarea la acest mediu presupune adoptarea unei strategii
adecvate de dezvoltare a comunităţii;

 existenţa unor oportunităţi privind asigurarea resurselor pentru imprimarea unui
nivel crescut al dezvoltării, în special prin alocarea de către UE a fondurilor
structurale şi de coeziune impune reorientarea strategică privind obiectivele,
cronologia, programele, proiectele şi acţiunile vizând dezvoltarea şi afirmarea
comunei în primul deceniu al evoluţiei sale ca şi comunitate locală din România –
membră a UE;

 aşteptările, aspiraţiile, speranţele şi dorinţele pe care oamenii, instituţiile, satele şi
comunitatea în ansamblul său le nutresc în raport cu aderarea şi integrarea
europeană a României trebuie să se regăsească în preocuparea autorităţilor locale, a
tuturor forţelor politice, sociale, culturale, educative şi administrative iar unitatea
de acţiune a acestora necesită elaborarea şi aplicarea unei strategii comune;

 nevoia de înnoire, de regenerare, de reformă resimţită în toate sferele vieţii,
optimismul creaţiei, puterea idealului integrării europene şi dorinţa manifestă de
promovare a valorilor locale şi naţionale pe care le exprimă populaţia comunei
oferă garanţia unei susţineri şi a unei implicări efective a acesteia în realizarea unor
obiective majore, de natură să exprime contribuţia generaţiei noastre la înfăptuirea
idealurilor perene ale comunităţii.

Obiectivul fundamental urmărit prin aplicarea strategiei îl reprezintă crearea
condiţiilor pentru un trai din ce în ce mai bun pentru toţi locuitorii comunei Pîrteştii de
Jos printr-o mai bună organizare a muncii şi a producţiei, prin reforme sociale,
economice şi administrative care să determine creşterea bunăstării tuturor familiilor, a
satelor şi a comunităţii în întregul său, prin renaşterea culturală şi înfăptuirea
dreptăţii, prin garantarea şi educarea libertăţii tuturor membrilor comunităţii în
contextul integrării europene a României, al dezvoltării şi modernizării comunităţii şi a
întregii societăţi.
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Obiectivele generale, resursele şi acţiunile strategice privind dezvoltarea şi
afirmarea comunei Pîrteştii de Jos în deceniul integrării europene şi al modernizării
comunităţii locale.

Viziunea si obiectivele de dezvoltare economico - socială
 Viziunea de dezvoltarea economico – sociala a comunei Pîrteştii de Jos

 Obiective strategice

 Obiective specifice

Programul de dezvoltare economico-sociala 2014 - 2020

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio - economică pentru 2014-
2020 este de a crea premizele adecvate dezvoltarii unei structuri administrativ teritoriale
romanesti care trebuie să se integreze cât mai repede în Uniunea Europeana.

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

 Crearea de noi locuri de muncă având în vedere scăderea numărului de
lucrători din agricultură;
 Creşterea atractivităţii zonale prin valorificarea resurselor locale şi în

mod special a pomiculturii, apiculturii şi turismului (turismului şi
agroturismului), a resurselor subsolului, solului şi apelor, printr-o
infrastructură dezvoltată şi resurse umane calificate;

 Creşterea competitivităţii zonale prin sprijinirea agenţilor economici,
îmbunătăţirea infrastructurii şi calificarea resurselor umane .

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute sunt stabilite următoarele priorităţi:

 sprijinul pentru creşterea competitivităţii economice în sectorul privat;

 modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii zonale;

 dezvoltarea resurselor umane şi îmbunătăţirea serviciilor sociale;

 dezvoltarea subzonelor cu potenţial pomicol, apicol, turistic, a
resurselor subsolului, solului şi apelor;

 protecţia naturii şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a vieţii.
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Capitolul II

Prezentare generală a unităţii administrativ

teritoriale a comunei Pîrteştii de Jos
 Date generale

Aşezarea geografică

Comuna Pîrteştii de Jos, aflată în judeţul Suceava este aşezată din punct de vedere
fizico-geografic în zona de contact a podişului Suceava cu Obcina Humorului, reunind
două unităţi structurale şi geomorfice deosebite. Este, deci aşezată în depresiunea
Soloneţ – Cacica, cu unele afinităţi subcarpatice. Are o suprafaţă de 5128 ha, fiind situată
la 20 de km de oraşul Gura – Humorului şi 35 km de municipiul Suceava.

Localitatea se învecinează la nord cu comuna Botoşana, la nord – est cu satul
Humoreni – comuna Comăneşti şi aceeaşi comună, la est cu comuna Bălăceana, la sud –
est cu comuna Ilişeşti, la sud cu comuna Păltinoasa şi oraşul Gura – Humorului, în partea
de sud – vest cu comuna Mănăstirea Humorului, iar spre vest cu satele Cacica şi Pîrteştii
de Sus.

Relieful

Comuna Pîrteştii de Jos se delimitează mai clar pe baza elementelor fizico –
geografice, având înfăţişarea de uluc depresionar cu orientarea generală V-E, alungit pe
pârâul central Soloneţ şi pe o serie de afluenţi ai acestuia. Partea sudică este o zonă
deluroasă, împărţită în interfluvii de o serie de afluenţi ai Soloneţului. Comuna cuprinde
satele: Pîrteştii de Jos, Deleni, Varvata şi Vîrfu Dealului (anterior “Strigoaia”).

Datorită eroziunilor apelor asupra cuverturii sedimentare, apar la zi, pe văile
pâraielor Soloneţ şi Blândeţ argile şi marne vinete cutate. În profilul acestor deschideri
aflorează depunerile superficiale de prundişuri şi nisipuri aparţinând cuaternarului.
Cercetările făcute în profilul pârâului Soloneţ – Vîrfu Dealului, au stabilit trei orizonturi
litologice: nisipul argilos, nisipul gresos şi nisipul argilos cu gipsuri. Conţinutul
paleontologic este reprezentat prin fosile. S-au identificat exemplare de Tapes, Cardium,
Mactra şi Elpfidium. S-a găsit ocazional un conglomerat de scoici marine şi un exemplar
de genul Nautilus, lung de cca. 10 cm, aparţinând sarmaţianului.
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Altitudinea comunei variază între 400 – 700 m. Zonele interfluviale ating înălţimi
cuprinse între 450 – 500 m, cea mai mare fiind de 506 m în Piciorul Vulturului.
Dezvoltarea zonei deluroase este relevată de o serie de topice ca: Piciorul Mare, Runc,
Dealul Veloaiei, Zamca (pe partea dreaptă a pârâului Soloneţ), Dealul Gherman şi Dealul
Trestiei (pe partea stângă). Între aceste zone se desfăşoară o serie de bazinete dintre care
cel mai important este cel al Soloneţului, cu orientare vest – est, apoi al Vîrvatei, cu
orientare sud – nord şi al Prisăcuţei cu aceeaşi orientare. Pe terasele de pe partea stângă a
Soloneţului este construită calea ferată şi şoseaua judeţeană.

Clima

Climatul zonei este temperat – continental de nuanţă scandinavă. Reţeaua
hidrografică de suprafaţă este formată dintr-o serie de pâraie de dreapta şi stânga, care se
varsă în pârâul colector principal, Soloneţ. Acesta străbate comuna pe direcţia V-E, pe o
distanţă de 4 km. Energia reliefului dă posibilitatea apelor superficiale şi torenţilor să
producă eroziuni, alunecări de straturi şi să dea naştere la numeroase izvoare cu apă rece.

Vegetaţia

Vegetaţia lemnoasă se caracterizează prin păduri de amestec ce acoperă peste 58%
din suprafaţă, ocupând sudul, vestul şi estul comunei. Solurile din Pîrteştii de Jos sunt
brunpodzolice de pădure. În partea stângă a pârâului Soloneţ predomină solurile cenuşii
de pădure, freatic umede. Pe valea Soloneţului apare solul humifer, datorită procesului de
aluvionare. Pe reversul crestei Piciorul Mare-Runc-Zamca, apare tipul de sol podzolic
brun asociat cu cel hidromorf datorită şi faptului că în trecut zona a fost împădurită.

Determinaţi de condiţiile cadrului natural de sol, locuitorii comunei şi-au orientat
activitatea spre ceea ce aceste ţinuturi le puteau oferi, respectiv creşterea animalelor,
tăierea lemnelor şi prelucrarea lemnului, cultural plantelor tehnice, a cerealelor, ocupaţii
la care, indiferent de progresul tehnic, nu au renunţat nici astăzi.

Agricultura şi silvicultura

Pîrteştii de Jos este o comună cu activităţi preponderent agricole şi silvice.
Agricultura se materializează, în comuna Pîrteştii de Jos, în producţia agricolă vegetală,
în producţia agricolă animalieră şi mici centre private de prelucrare primară a unor
produse animale şi vegetale ca de exemplu: preparate din carne, magiunuri, brânză,
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iaurturi, majoritatea pentru satisfacerea necesarului de consum propriu al populaţiei
surplusurile fiind valorificate pe piaţa liberă ţărănească.

Suprafeţele cultivate cu principalele culturi şi producţiile obţinute, sunt redate în
tabelul următor:

Denumire cultură Suprafeţe cultivate (ha) Producţie (to)

Grău + secară 151 367

Porumb boabe 228 345

Cartofi 132 1492

Sfeclă de zahăr 5 125

Legume 26 198

Se observă că cele mai mari suprafeţe sunt cultivate cu porumb, celelalte culturi
sunt mai puţin prielnice zonei.

Efectivele de animale şi producţie realizate, cunosc un proces de creştere, situaţia
prezentându-se astfel:

Efective Total

Bovine 1.558

Porcine 612

Ovine 1.820

Caprine 50

Cabaline 298

Păsări 15.500

Iepuri de casă 200

Familii de albine 200
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Suprafaţa totală a comunei este de 5.128 ha <=> 51,28 km2 (0,8% din suprafaţa
pământului)

Suprafaţa agricolă: 1921 ha din care:

 Teren arabil: 1020 ha;
 Păşuni naturale: 515 ha;
 Fâneţe naturale: 384 ha;

Suprafaţa neagricolă: 3207 ha din care:

 Păduri şi vegetaţie forestieră: 2976 ha;
 Ape, bălţi: 34 ha;
 Curţi, construcţii: 60;
 Drumuri: 87 ha;

Suprafaţa intravilan: 530 ha.

Suprafaţa extravilan: 4598 ha.

Pîrteştii de Jos este o comună cu pământuri întinse unde predomină pădurile,
terenurile arabile şi păşunele. Ocupaţia principală a locuitorilor înca din cele mai
îndepărtate timpuri a fost agricultura şi creşterea animalelor.

Structura suprafetei agricole în comuna
Pîrtestii de Jos

53%
27%

20%

Teren arabil Pãsuni Fînete naturale
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Fondul forestier, cu cele 2976 ha (58%) din suprafaţa comunei reprezintă
principala sursă naturală a comunei, cu funcţia de producţie în activitatea de exploatare şi
prelucrarea primară a lemnului.

Populaţia

Conform datelor statistice rezultate de la Direcţia de Statistică a judeţului Suceava,
populaţia comunei Pîrteştii de Jos este de 2749 locuitori.

Satul Nr. total Nr. bărbaţi Nr. femei

Pîrteştii de Jos 1927 949 978

Deleni 613 308 305

Vîrfu Dealului 167 88 79

Varvata 42 21 21

Total 2749 1366 1383

Structura populaţiei după etnie (populaţia stabilă):

Satul Total Români Ucraineni Moldoveni Ruşi Romi

Pîrteştii de
Jos

1927 1812 1 1 - 113

Deleni 613 613 - - - -

Vîrfu
Dealului 167 166 - 1 - -

Varvata 42 42 - - - -

Total
populaţie
stabilă

2749 2633 1 2 - 113
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Organizare administrativă
Comuna Pîrteştii de Jos are în componenţă patru sate, Pîrteştii de Jos (în care se

află centrul civic), Deleni, Varvata şi Vîrfu Dealului.

Istoricul comunei Pîrteştii de Jos

Istoria milenară a acestei comune aflată la adăpostul Obcinelor Mari, cunoaşte
dovezi materiale ale existenţei umane, încă din perioada neolitică (ciocane, topoare din
piatră cioplită perforate şi neperforate, lamele de silex, fragmente ceramice). În anul 1890,
cu ocazia unor săpături făcute la piciorul dealului Runc, s-a descoperit la o adâncime de
câţiva metri o lespede de piatră cu urme de cenuşă, lespede pe care profesorul Alexandru
Cozarchevici a considerat-o ca făcând parte din vatra unei locuinţe omeneşti preistorice.
Faptul că în zonă au existat aşezări omeneşti încă din perioada neolitică este dovedit de
spăturile arheologice făcute la Cetăţica de pe Vîrvata – care face parte din teritoriul
comunei Pîrteştii de Jos, precum şi cele de la Botoşana, comuna învecinată. Totodată, pe
teritoriul satelor vecine Cacica şi Pîrteştii de Sus (care s-au desprins din aceeaşi aşezare),
existând dovezi materiale ce datează din perioada neoliticului dezvoltat, aparţinând
culturii Cucuteni: topoare, unelte, ciocane de silex etc.

În anul 1415 satul a avut doi proprietari: unul direct – Mănăstirea Humor, iar altul
indirect, Oană vornicul şi urmaşii lui. După moartea lui Oană, situaţia dublei stăpâniri
este reîntărită în anul 1429, la 3 iunie, tot de către Alexandru cel Bun vizând cei trei fii ai
vornicului: Lazăr, Stanciu şi Costea.

La 20 ianuarie 1456, voievodul Petru Aron dă un document de imunitate Mănăstirii
Humor, prin care scuteşte locuitorii din satul Pîteşti şi Seliştea lui Deniş de orice obligaţii
faţă de domnitor, cerându-le în schimb o totală ascultare faţă de mănăstire.

În timpul lui Ştefan cel Mare, satul este redat Mănăstirii Humor. Dacă documentul
din 13 aprilie 1475 se mărgineşte doar la simpla menţionare a satului şi a seliştei lui
Deniş, cel din octombrie 1491 aduce o serie de precizări referitoare la hotarele mănăstirii,
o parte din acestea găsindu-se pe actualul teritoriu al comunei Pîrteştii de Jos.
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Satul Pîrteşti a fost stăpânit de Mănăstirea Humor până în secolul al XVIII – lea. În
anul 1704, se iveşte un litigiu între Savin, proprietarul satului vecin Comăneşti, şi
mănăstire, cu privire la hotarul dintre aceste două aşezări. Divanul domnesc stabileşte, la
22 septembrie 1704, hotarele dintre cele două sate. La cercetările făcute pentru stabilirea
lor a depus mărturie bătrânul Lazoreacul din Todireşti, prestând jurământ cu brazda pe
cap, după obieciul pământului.

Teritoriul comunei Pîrteştii de Jos a cunoscut operaţiunile militare ale celui de al
doilea război mondial, locuitorii fiind evacuaţi spre Dorohoi şi Botoşani, începând cu
luna aprilie şi pănă în septembrie 1944.

Pe lângă pagubele materiale suferite, locuitorii comunei au îndurat numeroase
pierderi de vieţi omeneşti, în urma epidemiei de tifos exantematic.

Evoluţia satului românesc şi schimbarea treptată a mentalităţilor au condus, în timp,
la dezvoltarea acestei aşezări şi ridicarea standardelor de viaţă ale locuitorilor. Înlăturând
ignoranţa faţă de trecutul nemului românesc, istoria înscrie comuna Pîrteştii de Jos în
tezaurul de cultură şi civilizaţie al Bucovinei.

Înfrastructura din învăţământ

I. Liceul Tehnologic “Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos – cl.V – XII –
corp A

- Nr. elevi = 360

- Nr. cadre didactice calificate = 23

- Săli de clasă = 12, din care:

 2 cabinete de informatică moderne

 3 cabinete (limba română, matematică, limbi moderne), necesită
modernizări.

 2 laboratoare fizică – chimie şi biologie, necesită modernizări.

- Construită în anul 1920, extindere în anul = 1980

- Necesită reabilitare (acoperiş, tâmplărie, etc.)
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II. Liceul Tehnologic “Nicanor Moroşan” Pîrteştii de Jos – cl.I-IV – corp
B –

- Nr. elevi=82

- Nr. cadre didactice calificate = 5

- Săli de clasă =5

- Construită în anul = 2002

- Nu necesită modernizare.

III. Grădiniţăcu program normal – Pîrteştii de Jos

- Nr. copiii = 29

- Nr. de cadre didactice calificate = 2

- Săli de clasă =2

- Construită în anul 1987

- Necesită construcţie nouă

- o grupă de grădiniţă funcţionează în cadrul şcolii cu cl. I-IV, corp B.

IV. Şcoala cu clasele I-VIII – Deleni

- Nr. de elevi = 50

- Nr. de cadre didactice calificate = 6

- Săli de clasă = 4

- Construită în anul 1925

- Nu poate fi reabilitată, necesită o nouă construcţie.

V. Grădiniţă cu program normal - Deleni

- Nr. de copii = 13

- Nr. de cadre didactice = 1
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- Săli de clasă = 2

- Funcţionează în cadrul şcolii cu cl. I-VIII – Deleni

- Necesită construcţie nouă.

VI. Şcoala cu clasele I-IV și grădiniță – Rodina

- Nr. elevi = 44

- Nr. de cadre didactice calificate = 3

- Săli de clasă = 4

- Construită în anul = 1973

- Necesită reabilitare

Cultură

În afară de activitatea didactică desfăşurată la catedră, cadrele didactice care au
trecut pe la şcolile din comuna noastră au desfăşurat şi o bogată activitate de culturalizare
a maselor de oameni.

Căminul cultural

Căminulului cultural i se poate atribui rolul de centru cultural al unui sat care
concentrează în el toate activităţile cu caracter cultural în sensul cel mai larg al cuvântului.

În comuna există două cămine culturale în satele Pîrteştii de Jos şi Deleni.

1. Cămin Cultural “Loncuţ” Pîrteştii de Jos – comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava

- Anul dării în funcţiune: 1932.

- Starea actuală: satisfăcătoare

2. Cămin Cultural Deleni – sat Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava

- Anul dării în funcţiune: 1954
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- Starea actuală: nesatisfăcătoare

Sunt necesare lucrări de reparaţii capitale, vopsitorii şi zugrăveli interioare şi
exterioare, consolidări temelii, realizare împrejmuire, montarea centrală termică,
îmbunătăţirea instalaţiei electrice existente, realizarea reţelei de canalizare şi alimentare
cu apă.

Activităţi culturale specifice
Tradiţii: formaţia de dansuri “Arcanul cu taraf, sărbătorirea zilei comunei – 26

aprilie a fiecărui an”, Muzeul etno-folcloric.

Infrastructura

Comuna Pîrteştii de Jos cu cele 4 sate componente, Deleni, Vîrfu Dealului, Vîrvata
şi Pîrteştii de Jos este străbătută de drumurile D.J. 178 A, D.N. 2N şi drumul comunal DC
23. Lăţimea actuală a drumurilor judeţene este de 6 m iar a celorlalte drumuri şi străzi
locale variind între 3-5 m ele nefiind sistematizate având o stare mediocră sau rea.

Reţeaua de drumuri comunale

Din totalul de 76 km de drumuri:

- 6,5 km D.N.2E - drum asfaltat

- 4,9 km D.J.178 - drum asfaltat

- 20 km - drumuri pietruite

- 46 km – drum de pământ

Transportul în comună se realizează cu autobuze de tranzit sau pe calea ferată
Suceava – Gura Humorului, călătorii fiind în mare parte navetişti sau elevi.

Alimentarea cu apă şi canalizare

a) Gospodărirea apelor

Comuna Pîrteştii de Jos are o reţea hidrografică bogată, alcătuită din pâraie care se
varsă în râul Suceava ce se găseşte în exteriorul comunei, legătura făcându-se prin pârâul
Soloneţ.
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Apele de suprafaţă nu se folosesc ca sursă de apă ele nefiind protejate. Apele
subterane din zonă sunt folosite ca sursă de apă stabilă la nivelul stratului freatic prin
fântânile de tip rural sau prin bazinele de capacitate redusă pentru alimentarea cu apă a
şcolii, blocurilor de locuinţe, sau a dispensarului.

La nivelul comunei există posibilităţi de amenajare de puţuri de captare (cu
adâncime redusă) a apei şi realizarea reţelelor prin cădere liberă.

b) Canalizarea

Canalizarea este aproape inexistentă la nivel de comună, apele uzate menajere fiind
deversate la suprafaţă terenurilor, datorită lipsei unei reţele de canalizare.

Gospodăriile şi celelalte construcţii (blocuri, spaţii comerciale) dispun de sistemul
numit hazna vidanjabilă sau de tip rural (groapă de gunoi).

La nivel de comună am constatat următoarele disfuncţionalităţi:

- Lipsa rețelei canalizare a apelor uzate menajere şi pluviale și a alimentării cu
apă în toate localităţile comunei.

Alimentarea cu energie electrică

Se realizează din reţeaua de 20 kV ce porneşte din staţia de transformare pe axul de
distribuţie prin posturi de transformare aeriene cu puteri între 63 kV şi 250 kV.

Nr. total de gospodării Gospodării neracordate la
reţeaua electrică

Pîrteştii de Jos 1283 29

Reţeaua de telefonie

La reţeaua de telefonie fixă sunt racordate un număr de 100 de gospodării.

Alimentarea cu căldură

Căldura atât în gospodării cât şi în celelalte construcţii este asigurată de sobele cu
combustibil solid (în special lemne), excepţie făcând Primăria şi şcoala din comună care
dispune de centrală proprie.
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Reţeaua de iluminat public stradal

Reţeaua de iluminat public stradal (L=70 km) necesită modernizări.

- Reţea de cablu TV

- Cabinet medical

- Farmacie

- 2 cămine culturale
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VIZIUNEA COMUNITARĂ

Chestionar privind viziunea locuitorilor comunei Pîrteştii de Jos pentru dezvoltarea
economico-socială a comunei în perioada 2014-2020

Viziunea populaţiei comunei Pîrteştii de Jos este în spiritul dezvoltării zonei din
punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale,
atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor, crearea / reabilitarea
infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin
respect faţă de mediul înconjurător.

Atât Strategia de Dezvoltare Locală, cât şi mecanismele instituţionale implicate în
procesul de implementare trebuie să ţină cont de interesele comunităţii, care au fost
exprimate prin intermediul sondajului de opinie şi se regăsesc în portofoliul de proiecte
prioritare ale comunei.

Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate un număr de 40 chestionare
populaţiei comunei pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la priorităţile de
dezvoltare ale comunei pe următorii 7 ani.

Nr.
crt

Întrebarea Foarte
mulţumit Mulţumit Oarecum

mulţumit Nemulţumit Foarte
nemulţumit

Nu ştiu / nu
răspund

1
Cât de mulţumit
sunteţi în general de
felul în care trăiţi?

0% 35% 60% 5% 0% 0%
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Nr.
crt Întrebarea Foarte

important Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

2

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Modernizare a
drumurilor
comunale” pentru
dezvoltarea
comunei ?

82,50% 17,50% 0% 0% 0% 0%

Nr.
crt Întrebarea Foarte

important Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

3

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Realizare
extinderii reţelei de
alimetare cu apă
potabilă” pentru
dezvoltarea
comunei ?

80,00% 20% 0% 0% 0% 0%
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Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

4

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Realizare a reţelei
de canalizare şi a
staţiei de epurare”
pentru dezvoltarea
comunei ?

85,00% 15% 0% 0% 0% 0%

Nr.
crt Întrebarea Foarte

important Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

5

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Realizarea reţelei
de alimentare cu
gaz metan” pentru
dezvoltarea
comunei ?

47,50% 35,00% 15,00% 2,50% 0% 0%

Nr.
crt Întrebarea Foarte

important Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

6

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Realizare a
sistemului de
colectare şi
depozitare a
deşeurilor” pentru
dezvoltarea
comunei ?

77,50% 22,50% 0% 0% 0% 0%
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Nr.
crt Întrebarea Foarte

important Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

7

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Modernizare a
căminului cultural”
pentru dezvoltarea
comunei ?

42,50% 45,00% 12,50% 0% 0% 0%

Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

8

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Reabilitare a
şcolilor” pentru
dezvoltarea
comunei ?

87,50% 12,50% 0% 0% 0% 0%

Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

9

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Realizarea unor
spaţii de recreere
(parcuri, spaţii de
joacă pentru copii,
terenuri de sport
etc.)” pentru
dezvoltarea
comunei ?

35,00% 55,00% 10,00% 0% 0% 0%
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Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

10

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Crearea de centre
de îngrijire copii,
bătrâni şi copii cu
nevoi special ” în
comună?

40,00% 42,50% 15,00% 2,50% 0% 0%

Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

11

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Achiziţionarea de
microbuze pentru
asigurarea
transportului
public” pentru
dezvoltarea
comunei ?

15% 35,00% 45,00% 5,00% 0% 0%

Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

12

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Achiziţionarea de
utilaje şi
echipămente pentru
serviciile publice –
deszăpezire,
întreţinere spaţii
verzi” pentru
dezvoltarea comunei

50% 35,00% 15,00% 0% 0% 0%
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Nr.
crt

Întrebarea Foarte
important

Important Oarecare
importanţă

Puţin
important

Lipsit de
importanţă

Nu ştiu / nu
răspund

13

Cât de important
consideraţi că este
proiectul de
“Extinderea şi
modernizarea
reţelei de joasă
tensiune şi a reţelei
publice de
iluminat” pentru
dezvoltarea
comunei ?

50% 30,00% 15,00% 5,00% 0% 0%

Nr.

crt În ce sector consideraţi că ar trebui promovate investiţiile în comună?

14

Pomicultură 10,50%

Viticultură 2,00%

Silvicultură 2,50%

Piscicultură 9,50%

Legumicultură 8,50%

Productie cerealiera 12,50%

Zootehnie 18,50%

Turism 23,50%

Industrie 10,50%

Ateliere mesteşugăreşti 2,00%

Altele…………………………. 0%

Nu ştiu / nu răspund 0%
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Nr. crt Întrebarea DA NU Nu ştiu / nu răspund

15

Sunteţi dispus să vă implicaţi în
acţiunile Primăriei pentru
dezvoltarea comunei
dumneavoastră?

100% 0% 0%

Nr.
crt Întrebarea Neschimbată Mai bună Mai rea Nu ştiu / nu

răspund

16

Credeţi că în următorii 7 ani
situaţia economică generală
va rămâne acceasi, va fi mai
bună sau mai rea?

42,50% 47,50% 0% 10,00%



24

Nr. crt Întrebarea Răspuns

17 Ce recomandări ati face autoritaţilor
locale pentru dezvoltarea comunei?

1. Realizarea reţelei de alimentării cu apă, canalizare, gaz metan
precum şi asfaltarea drumurilor comunale.

2. Atragerea de fonduri europene pentru modernizarea drumurilor
locale, reabilitarea şcolilor şi realizarea alimentării cu apă şi
canalizare.

3. Să realizeze mai mult proiecte pentru dezvoltarea culturii, turismului
şi a drumurilor comunale care se află sub orice critică.

4. Autorităţile locale trebuie să se implice mai mult pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din comună prin atragerea de
fonduri de la U.E.

5. Colaborare mai bună cu toţi factorii decizionali pentru a realiza
proiectele prioritare comunei.

6. Ar trebuie dezvoltate mai multe unităţi de procesare a laptelui.
Achiziţionarea fructelor şi procesarea acestora să se realizeze în
comună.

7. Să se implice mai mult în implementarea proiectelor

8. Incheierea unor parteneriate de înfrățire cu localități din alte tări
membre a uniunii europere pe plan economic, cultural, sportiv și
tradiții populare locale.

9. Realizarea unui schimb de experiență cu primarii cu rezultate bune în
atragerea fondurilor europene.

10. O mai mare implicare a cetățenior ce beneficiază de ajutor social în
acțiuni de întreținere a spațiilor publice (ex. curatarea trotuarelor, a
șanturilor, a prundului).

11. Dezvoltarea serviciilor.

12. Susținerea micilor fermieri.

13. Dezvoltarea turismului în zonă.

14. Să finalizeze proiectele începute, să termine lucrările la cămin
cultural și dacă vor exista fonduri să se betoneze drumurile pietruite
DC21 și DC 23.

Nr. crt Întrebarea DA NU Nu ştiu / nu răspund
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18
Aţi dori ca autoritaţile locale să
dezvolte şi alte proiecte în afara
celor menţionate?

85,00% 12% 3%

Nr. crt Întrebarea Răspuns

19 Dacă da, care ar fi acestea?

Un proiect privind programe de instruire si perfectionarea a cetatenilor
comunei privitoare la atragerea fondurilor europene.

Reabilitatea scolilor din comuna.

Modernizarea centrului comunei.

Realizarea unor spatii de joaca pentru copii.

Modernizarea caminelor culturale.

Crearea locurilor de munca.

Betonarea drumurilor pietruite.

Dezvoltarea turismului.

Înfiinţarea în comună a unei pieţe.

Canalizare, extindere retea de alimentare cu apă, gaz metan, extinderea
reţelei electrice, achiziţionarea unei maşini pentru deszăpezire și pentru
stingerea incendiilor şi modernizarea sediului primăriei.

20 Categoria socio - profesională

Muncitor Ţăran Intelectual Funcţionar
Student

elev
Pensionar

Armata

politie
Casnic

Fără

ocupaţie
Nu ştiu, nu răspund

17,50% 0% 45% 32,50% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
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21 Vârsta

Sub 20 de ani Intre 20-29 ani Între 30-39 ani Între 40 – 49 ani Între 50-59 ani Peste 60 de ani Nu ştiu, nu răspund

0% 2,5% 15% 45% 25% 12,5% 0%

22 Sexul

Masculin Feminin

47,50% 52,50%

23 Starea civilă

Casătorit (ă) / comuniune
liberă Necăsătorit (ă) Divorţat (ă) Văduv (ă) Nu ştiu, nu

răspund

85% 2,5% 12,5% 0% 0%

24 Ultima şcoală absolvită

Şcoala primară Şcoala generală Şcoala profesională Liceu Studii postliceale Studii universitare Nu ştiu, nu răspund

0% 0% 10% 17,5% 7,5% 65% 0%

Majoritatea subiecţilor intervievaţi consideră foarte important proiectul de
“Modernizare a drumurilor comunale” pentru dezvoltarea comunei Pîrteştii de Jos.

Modernizarea drumurilor comunale din
comuna Pîrtestii de Jos82%

18%0%0%0%0%
Foarte important Important
Oarecare importanta Putina importanta
Lipsit de importanta Nu stiu
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Realizarea sistemului de colectare
selectiva a deseurilor

85%

15%0%0%0%0%

Foarte important Important
Oarecare importanta Putina importanta
Lipsit de importanta Nu stiu

Reabilitarea scolilor din comuna
Pîrtestii de Jos87%

13%0%0%0%0%
Foarte important Important
Oarecare importanta Putina importanta
Lipsit de importanta Nu stiu

Subiecţii chestionaţi consideră că proiectul „Realizarea extinderii reţelei de
alimentare cu apă potabilă în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava” este foarte
importantă pentru dezvoltarea comunei Pîrteştii de Jos.

Subiecţii chestionaţi consideră că proiectul de “Realizare a sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor” este important pentru dezvoltarea comunei Pîrteştii de
Jos.

Subiecţii
chestionaţi

consideră că proiectul de “Reabilitare a şcolilor din comuna Pîrteştii de Jos” este
foarte important pentru dezvoltarea comunei Pîrteştii de Jos.

Realizarea extinderii retelei de
alimentare cu apa potabila în comuna

Pîrtestii de Jos
80%

20%0%0%0%0%

Foarte important Important
Oarecare importanta Putina importanta
Lipsit de importanta Nu stiu
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DIAGNOZA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Problema de bază privind protectia mediului o constituie deşeurile menajere. În
acest sens primăria comunei Pîrteştii de Jos a încheiat un contract cu firma S.C.
Florconstruct S.R.L. Suceava, care asigură colectarea şi transportarea gunoiului menajer
la groapa de gunoi amenajată în satul Pîrteştii de Jos în zona Rodina – la Paşcanel.

Se impune monitorizarea gospodăriilor care nu predau gunoiul generat în vederea
colectării de către serviciul local de salubritate (continuă să polueze) şi conştientizarea
acestora privind obligaţia respectării cerinţelor legale în domeniul protecţiei mediului.

Serviciului local de salubritate trebuie dotat cu europubele care să permită
colectarea selectivă a deşeurilor.

Conştientizarea populaţiei privind colectarea selectivă a deşeurilor.
Este necesar amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor refolosibile

CONTEXTUL SOCIAL ŞI ECONOMIC

Contextul social

Forţa de muncă

În ceea ce priveşte resursele de muncă şi posibilităţile de ocupare a acestora se
remarcă că cea mai mare parte a populaţiei active lucrează în agricultură. Profilul
comunei este unul preponderant agrar.

- Sectorul primar (agricultura, silvicultura, piscicultura şi industria extractivă)
sunt reprezentate în principal în activităţile agricole executate în gospodăriile
populaţiei precum şi activităţi legate de exploatarea şi prelucrarea primară a
lemnului, desfăşurate în societăţile comerciale de profil şi asociaţii familiale.

- Sectorul secundar - industria prelucrătoare, producţia şi distribuţia energie
electrice, apei, gazului şi construcţii desfăşurate de câteva societăţi private şi
persoane fizice care execută activităţi de prelucrare a lemnului şi activităţi de
construcţii.

- Sectorul terţiar (servicii) în vederea satisfacerii cerinţelor populaţiei din cele
patru sate ale comunei (transporturi, comerţul, învăţământ, administraţie,
ocrotirea sănătăţii).

Importarea de capital străin cu ajutorul cetăţenilor în special al celor tineri plecaţi
la muncă în ţările din U.E. (Italia, Portugalia, Spania).
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Salariaţi Someri Ajutor social

45% din populaţia activă
2012 – 89 persoane

2013 – 97 persoane

33 - dosare

93 persoane

Contextul economic

Din punct de vedere economic comuna Pîrteştii de Jos este slab dezvoltată.
Puterea financiară a comunei slabă datorită faptului că principala activitate care
caracterizează comuna este agricultura şi nu industria. Odată cu aderarea la U.E. se speră
la o dezvoltare economică a comunei prin punerea bazelor unei industrii moderne, prin
atragerea de investitori străini şi crearea de noi locuri de muncă. Aceştia sunt principalii
factori care ar putea exista în viitor şi care ar putea avea o influenţă hotărâtoare asupra
dezvoltării economice a comunei noastre.

Resursele pe care se bazează potenţialul economic al comunei sunt numai resurse
proprii (terenuri arabile, forestiere, pajişti şi fâneţe, produse animale principale şi
secundare).

Pe raza comunei Pîrteştii de Jos îşi desfăşoară activitatea un număr de 33 agenţi
economici:
Anul 2012 2013 2014
Numărul de agenţi
economici

32 33 33

Nr.
Crt Denumire agent economic Domeniul de

activitate

1. S.C. Bradatel S.R.L. Pîrteştii de
Jos

Comerţ

2. S.C. Ilcez S.R.L. Pîrteştii de Jos Comerţ

3. S.C. Mirstefa S.R.L. Pîrteştii de
Jos

Comerţ

4. S.C. Donaveronica S.R.L. Comerţ
5. P.F. Bozonala Gheorghe Comerţ
6. P.F. Turculeţ Strugariu Nelica Comerţ
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7. S.C. Martisorul S.R.L. Cacica Comerţ
8. S.C. Ralcor S.R.L. Cacica Morărit

9. S.C. Farmotil S.R.L. Pîrteştii de
Jos

Farmacie

10. Salina Cacica Prelucrarea sării

11. S.C. Mrr Lucass S.R.L. Constanţa Debitare material
lemons

12. II Lupaescu Liliana Pîrteştii de Jos Comerț
13. Bozomala Ilie Pîrteştii de Jos Comerț

14. II Ulian Mihaita Ciprian Pîrteştii
de Jos

Comerț

15. S.C. Saby Club S.R.L.Todirești Comerț
16. S.C. Electromorosan S.R.L. Deleni Comerț

17. II Opochinschi Nicusor Vîrfu
Dealului

Comerț

18. S.C. Turestfor S.R.L. Vîrfu
Dealului

Comerț

19. S.C. Fortuna S.R.L. Vîrfu Dealului Comerț

20. S.C. Amadora S.R.L. Vîrfu
Dealului

Comerț

21. S.C. Casa Dana S.R.L. Vîrfu
Dealului

Servicii

22. II Strugariu Nicanor Vîrfu
Dealului

Servicii

23. S.C. Coliba lui Costache Vîrfu
Dealului

Servicii

24. S.C. Pecar Pam S.R.L. Pîrteştii de
Jos

Comerț

25 S.C. Pipedelcris S.R.L. Pîrteştii de
Jos

Comerț

26. S.C. Fimo S.R.L. Vîrfu Dealului Servicii
27. S.C. Stef Mery S R.L. Pîrteştii de Servicii
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Jos

28. S.C. Eurosalt S.R.L. Vîrfu
Dealului

Gater

29. PFA Florea Bogdan Deleni Apicultură

30. Sava Radu Vasile IF Pîrteştii de
Jos

Servicii

31. Moroșan T. Mircea PFA Deleni Apicultură

32. Lazareanu Vasile Adrian PFA
Pîrteştii de Jos

Agricultură

33. Sava Pavel Liviu PFA Agricultură

Lipsesc cu desăvârşire firmele din sectorul serviciilor (frizerii, coafură, internet
café, săli de cinema, etc.), firmele specializate în colectarea produselor agricole precum şi
locurile de cazare pentru potenţialii turişti care vor dori să viziteze comuna Pîrteştii de
Jos.

Evoluţia veniturilor proprii ale primăriei Pîrteştii de Jos

Principala sursă de finanţare a bugetului local sunt impozitele şi taxele pe care
populaţia şi agenţii economici trebuie să le plătească.

Tabelul următor prezintă situaţia financiară a primăriei comunei Pîrteştii de Jos
precum şi o previzionare a bugetului pe următorii 2 ani.

NR.CRT. DENUMIRE INDICATOR BUGET
2012

BUGET
2013

BUGET
2014

ESTIMARI
2015

ESTIMARI
2016

TOTAL VENITURI 3.699.677 9.181.553 3.440.161 3.189.100 3.217.700
1 Cote defalcate din imp. pe venit 360.667 395.177 419.976 346.000 349.000

2 Sume alocate de Cons. Jud. pt.
echilibrarea bugetului 760.286 348.357 376.260 249.000 254.000

3 Taxe şi impozite locale 853.923 777.692 594.814 543.600 506.600

4 Sume defalcate din TVA pentru
bugetele locale 2.050.436 2.790.154 2.037.200 2.136.500 2.191.100

5 Emisiune de obligaţiuni - - - - -
6 Venituri din proprietate 37.318 40.093 40.000 40.000 40.000
7 Subvenţii 35.032 1.039.172 55.620 11.000 12.000
8 Amenzi, penalităţi 12.285 27.938 27.007 27.000 28.000
9 Diverse venituri 57.218 68.067 67.700 57.000 56.000
10 Restit.de fd. bug. ani precedenţi - - - - -
11 Donaţii şi sponsorizări - - - - -
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12 Venituri din valorificarea unor
bunuri 25.180 1.582 - - -

TOTAL CHELTUIELI 3.794.866 6.284.254 6.784.197 3.189.100 3.217.700
1 Autorităţi publice 449.662 501.759 596.440 745.913 732.914
2 Transfer cu caracter general - - - - -

3 Tranzacti pv. datoria publică şi
împrumuturi 55.644 48.580 - - -

4 Ordine public 5.244 3.442 7.000 6.000 6.000
5 Învăţământ 2.109.719 2.411.440 2.017.030 2.027.500 2.082.100
6 Sănătate 17.250 19.808 20.620 4.000 4.000
7 Cultură, religie, sport 130.698 128.547 26.668 26.000 26.000
8 Asistenţă social 154.202 167.593 202.330 117.000 118.000
9 Locuinţe şi dezvoltare publică 85.842 104.751 213.948 165.000 150.000
10 Agricultura şi silvicultura - - - - -
11 Protecţia mediului (canalizare) 39.439 30.773 58.000 47.000 46.000
12 Transport 396.873 2.844.778 3.535.009 20.687 22.686
13 Alte acţiuni economice - - - - -

14 Prevenire şi combatere inundaţii
şi gheţuri 319.471 22.783 30.000 15.000 30.000

De asemenea, o sursă importantă de venit au reprezentat-o avizele de urbanism
pentru construirea de locuinţe. Astfel, numai în ultimii 3 ani, în comuna Pîrteştii de Jos au
fost acordate 139 certificate de urbanism şi 130 de autorizaţii de construire.

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii
economice a devenit prioritate naţională, pornindu-se de la importanţa sa atât pentru
asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană cât şi
pentru creşterea nivelului de trai.

Cu atât mai mult, propagarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici,
implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii civile au devenit din ce în ce
mai pregnante în procesul de elaborare şi realizare a programelor de dezvoltare
economico – socială, indiferent dacă resursele financiare sunt asigurate de fonduri
guvernamentale, de fonduri private interne sau prin cofinanţări şi împrumutri externe.
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ANALIZA SWOT

Analiza Swot a zonei pune în evidenţă următoarele puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi şi ameninţări:

PUNCTE TARI
1. Terenuri agricole de mari întinderi, aproape în totalitate în proprietate privată.

2. Accesul se face rapid în comună prin intermediul D.J. 178A. şi prin intermediul
căii ferate Suceava – Gura Humorului.

3. Potenţial pentru dezvoltarea turismului (Vîrfu Dealului).

4. Vointa politica, profesionismul si capacitatea organizatorică a conducerii Primariei
Pîrteştii de Jos.

PUNCTE SLABE

1. Zonă rurală cu o pondere mare a populaţiei ocupate în agricultură şi o
rentabilitate scăzută a activităţilor agricole datorată fărâmiţării terenurilor, unităţilor
productive mici, mecanizării reduse etc.

2. Servicii sociale precare.

3. Probleme de mediu, în mod special privind managementul deşeurilor.

4. Calitatea scăzută a infrastructurii de sănătate.

5. Nivelul slab al asocierii agricole.

6. Piaţa slabă, putere redusă de cumpărare a populaţiei.

7. De agricultură se ocupă mai mult persoane mai vârstnice şi cu tehnologii mai
învechite.

8. Lipsa educaţiei pe tema mediului înconjurător şi atitudinea necorespunzătoare a
populaţiei în privinţa mediului.

9. Infrastructura de transport insuficient dezvoltată.

10. Lipsa investiţiilor străine directe.
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11. Infrastructura de educaţie insuficientă şi neadaptată standardelor moderne în
materie.

12. Decalaj informaţional faţă de mediul urban;

13. Slaba educaţie antreprenorială.

14. Tendinţa demografică este îmbătrînirea.

15. Lipsa locurilor de muncă bine plătite.

AMENINŢĂRI

1. Creşterea disparităţilor inter şi intrazonale;

2. Lărgirea UE va duce la creşterea competiţiei pentru produsele agricole,
putând defavoriza unele sectoare tradiţionale.

3. Migraţia masivă a tineretului către zonele urbane sau chiar în afara ţării
datorită lipsei locurilor de muncă bine plătite.

4. Creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural.

OPORTUNITĂŢI

1. Dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi oportunităţi pentru crearea de noi
locuri de muncă.

2. Valorificarea potenţialului turistic al zonei prin dezvoltarea serviciilor turistice
şi crearea de centre de informare privind atracţiile turistice ale comunei.

3. Dezvoltarea unor programe de sprijinire specifice, eficiente şi avantajoase
pentru producătorii agricoli.

4. U.E. alocă fonduri substanţiale pentru protecţia mediului şi resurse umane.

5. Potenţial crescut pentru agricultură ecologică, în mod special apicultură,
pomicultură şi zootehnia.

6. Disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor.

7. Creşterea performanţei instituţionale a administraţiei publice prin
implementarea coerentă şi generalizată de sisteme informatice integrate, în contextul
realizării la nivel de judeţ unei reţele intranet.
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8. Integrarea în programele de răspândire a instrumentelor IT, în eventualitatea
organizarii unor cursuri de instruire şi perfecţionare conform modelului „Licenţei
Europene de Operare pe Calculator” (E.C.D.L.).

9. Iniţierea unor contacte directe cu instituţii şi organizaţii regionale şi
internaţionale sau alţi parteneri interni şi externi.

10. Evitarea creşterii numărului de şomeri prin adoptarea liniilor directoare ale
Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă, creşterea mobilităţii, flexibilităţii şi
adaptabilităţii forţei de muncă, garantarea şanselor egale, dezvoltarea spiritului
intreprinzator al angajatorilor şi al persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

11. Parteneriate public-private constituite din diverşi reprezentanţi ai sectoarelor
public, privat şi societăţii civile în vedea înființării unui Grup de Acțiune Locală.
Implementarii strategiilor si proiectelor integrate de dezvoltare locala (ce pot acoperi mai
multe axe) în vederea cresterii competitivitatii sectoarelor agricol si forestier,
îmbunatatirii mediului si a spatiului rural, cresterii calitatii vietii si diversificarii
activitatilor economice din spatiul rural, precum și implementarea măsurilor inovative.
(Axa LEADER)
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Cap.III

Viziunea şi obiectivele privind dezvoltarea

economico-socială a comunei
„Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a zonei, implicit a comunei, prin crearea şi

susţinerea unui mediu economico - social competitiv, stabil, sănătos şi diversificat, care
să asigure creşterea economică continuă şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor”.

Obiective strategice

Analiza resurselor şi a problemelor cu care se confruntă, a necesităţilor şi
priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie în baza prerogativelor legale,
conferite Consiliului Local Pîrteştii de Jos, face necesară identificarea unor obiective
strategice menite să constituie cadrul necesar unei evoluţii economico – sociale adecvate
pentru perioada 2014 – 2020.

În acest scop Consiliul Local Pîrteştii de Jos îşi propune următoarele obiective:

 Ridicarea calităţii vieţii locuitorilor comunei;
 Protecţia mediului înconjurător şi a naturii; dezvoltarea şi reabilitarea

infrastructurii de mediu;
 Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice

şi de utilităţi publice pentru revigorarea spaţiului rural în vederea creerii
condiţiilor de viaţă compatibile cu mediul urban;

 Promovarea parteneriatului public – privat şi crearea de oportunităţi şi
facilităţi pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini;

 Sporirea competitivităţii tuturor sectoarelor de activitate;
 Valorificarea potenţialului turistic local şi zonal;
 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale şi culturale;
 Iniţierea unor măsuri pentru dezvoltarea micii industrii;
 Parteneriate public-private constituite din diverşi reprezentanţi ai sectoarelor

public, privat şi societăţii civile în vedea înființării unui Grup de Acțiune
Locală. (Axa LEADER - FEADR);

Obiective specifice

Prezenta strategie a fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente
specifice administratiei publice locale, atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare
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economico – socială a localităţii, în concordanţă cu acţiunile prevăzute în Programul de
Guvernare 2014 – 2020 şi are în vedere următoarele:

 Creşterea gradului de absorţie a fondurilor nerambursabile puse la
dispoziţia judeţului, creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei
publice locale cu privire la derularea fondurilor structurale.

 Dezvoltarea mediului de afaceri luând exemplul sistemelor sociale şi
politice occidentale pentru crearea unei economii funcţionale, bazate pe
libera iniţiativă, flexibilitatea şi mobilitatea forţei de muncă, reducerea
birocraţiei;

 Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, inclusiv prin
generalizarea instruirii în domeniul folosirii tehnicii de calcul şi învăţării
intensive a limbilor straine; organizarea de cursuri de religie care să
promoveze ideea ca omul reprezinta interfaţa dintre natură şi Fiinţa
Supremă;

 Reabilitarea şi modernizarea unităţilor de cultură, inclusiv asigurarea
bazei materiale necesare punerii în valoare, prin programe şi acţiuni
concrete, a elementelor culturale traditionale;

 Punerea în practică a reglementarilor legale privind protecţia socială;
 Integrarea agriculturii şi dezvoltarii rurale în Politica Agricolă Comună a

Uniunii Europene, prin stimularea transformării gospodariilor ţărăneşti în
ferme familiale cu caracter comercial, încurajarea parteneriatului public –
privat pentru valorificarea corespunzatoare a produselor agricole,
modernizarea infrastructurii rurale, implementarea tehnicilor agricole
moderne şi performante, asigurarea cadrului urbanistic pentru dezvoltarea
economico – socială durabilă a localităţii, creşterea calităţii drumurilor şi
podurilor comunale, integrarea în reţeaua de distribuţie a energiei
electrice a gospodariilor individuale care nu beneficiază de curent electric;

 Programul LEADER (pentru înființarea unui Grup Local de Acțiunea)
reprezintă o abordare care oferă noi oportunităţi de dezvoltare rurală
punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de
dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea
conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic
şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale,
răspunde nevoilor locale specifice, valorifică resursele locale,
mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se
preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin
întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile
lor, oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru
schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele, prin caracterul său
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descentralizat, integrat şi de jos în sus este esenţial pentru dezvoltarea
echilibrată teritorială, posibilitatea dezvoltării unor măsuri inovative. În
cadrul programului LEADER se vor putea finanța investiții atât pentru
partenerii publici cât și pentru privat și ONG din comuna.

Cap. IV
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PROGRAMUL CONSILIULUI LOCAL PÎRTEŞTII DE JOS
DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ A COMUNEI

PÎRTEŞTII DE JOS, PE PERIOADA 2014 - 2020

A.INTEGRARE EUROPEANĂ
Nr.
crt. Obiectivul Acţiunea Perioada

1

Fundamentarea
politicilor
publice pe
principiile şi
orientările
formulate în
documentele
Uniunii
Europene

- Elaborarea şi adoptarea de hotărâri,
strategii şi programe pe bază Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a Uniunii
Europene, Politicilor de Dezvoltare
Regionala, Politicii Agricole Comune şi
altor documente programatice ale
Uniunii Europene;
-Realizarea unui plan de actiune pentru
implemenatarea politicilor publice ale
UE la nivel de comună;

2014- 2020

2

Încurajarea
accesării şi
absorţia
fondurilor
nerambursabile
la nivel de
comună

-Elaborarea unui portofoliu de proiecte
pentru dezvoltarea economico - socială a
comunei în vederea accesării fondurilor
structurale;
-Întocmire şi depunerea de cereri de
finanţare, în vederea obţinerii de fonduri
externe nerambursabile, în cadrul
programelor pentru care comuna Pîrteştii
de Jos este alpicant eligibil;
-Mediatizarea programelor
guvernamentale, ale Delegaţiei Comisiei
Europene şi ale organizaţiilor din ţară şi
străinătate prin care se acordă asistenţă
financiară României;

2014- 2020

3

Creşterea
capacităţii
instituţionale a
administraţiei
publice în ceea
ce priveşte
procedurile

- Pregătirea funcţionarilor publici în
vederea acccesării fondurilor structurale;

- Realizarea unor proiecte de
infrastructură:

1. Modernizarea şi reabilitarea unităţilor
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europene cu
privire la
derularea fondu-
rilor structurale

de învăţământ.

2. Modernizarea şi reabilitarea
drumurilor comunale și agricole:

3. Reabilitarea iluminatului public
stradal.

4. Realizarea canalizării comunei şi a
staţiei de epurare a apelor menajere.

5. Extinderea rețelei de alimentare cu
apă;

6. Modernizarea centrului civic al
comunei;

7. Modernizarea terenurilor de sport
pentru şcoli.

8. Reparaţii capitale şi reabilitare camine
culturale.

9. Crearea sistemului de colectare
selectivă a deşeurilor

10. Dotarea cu utilaje pentru gospodărire
comunale și pentru situații de urgență

11. Construire de poduri.

12. Infiintare spatii verzi.

13. Infiintare centre sociale și cămine
pentru persoanele vârstnice.

2014- 2020

4 Programul
LEADR

Programul LEADER (pentru înființarea
unui Grup Local de Acțiunea) reprezintă
o abordare care oferă noi oportunităţi de
dezvoltare rurală punând bazele

2014- 2020
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identificării nevoilor locale, întăririi
capacităţii de dezvoltare şi implementării
strategiilor locale de dezvoltare în
vederea conservării patrimoniului rural şi
cultural, dezvoltării mediului economic
şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice
ale comunităţilor locale, răspunde
nevoilor locale specifice, valorifică
resursele locale, mobilizează actorii
locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale,
de a se preocupa şi de a prelua controlul
dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea
de strategii axate pe problemele
identificate în comunităţile lor, oferă
zonelor rurale posibilitatea de
colaborare cu alte teritorii pentru schimb
şi transfer de experienţă prin crearea de
reţele, prin caracterul său descentralizat,
integrat şi de jos în sus este esenţial
pentru dezvoltarea echilibrată teritorială,
posibilitatea dezvoltării unor măsuri
inovative.

B. PROTECŢIE SOCIALĂ
Nr.
crt. Obiectivul Acţiunea Perioada

1

Sensibilizarea şi
informarea
opiniei publice
asupra
drepturilor
persoanelor
asistate

Acţiuni de mediatizare în vederea
îmbunătăţirii atitudinii şi
comportamentului general privind
problematica integrării în societate a
persoanelor cu probleme de ordin social .

2014- 2020

2
Integrarea
sociala a copiilor
şi tinerilor

Furnizarea de servicii de tip rezidential şi
furnizarea de servicii de recuperare.

2014- 2020
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institutionalizaţi

3

Crearea unui
sistem de suport
pentru
persoanele
vârstnice

Stabilirea de parteneriate cu organizaţiile
civile şi cultele religioase furnizoare de
servicii de asistenţă socială destinate
persoanelor fără familie sau cu alte
organisme autorizate pentru dezvoltarea
serviciilor sociale comunitare

2014- 2020

C. AGRICULTURA ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ

Nr.

crt.
Obiectivul Acţiunea Perioada

1.

Stimularea
transformării
gospodăriilor
ţărăneşti în
ferme familiale
cu caracter
comercial

Asistenţă tehnică şi logistică acordată
fermierilor, inclusiv apicultorilor, în
vedera realizării de proiecte viabile
pentru obţinerea de finanţare
nerambursabilă care să conducă la
modernizarea exploataţiilor agricole,
silvice şi apicole.

2014- 2020

2

Sprijinirea
valorificării
producţiei
agricole prin
masuri de piaţă

Înfiinţarea bursei de cereale pentru a da
posibilitatea producătorilor agricoli să-şi
vândă produsele.

2014- 2020

3
Dezvoltarea şi
modernizarea
satelor

-Asistenţă tehnică şi logistică, cu
finanţare nerambursabilă, pentru
realizarea cadastrului teritoriului
comunei;

-Asistenţă tehnică şi logistică, cu
finanţare nerambursabilă, pentru

2014- 2020
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realizarea investiţiilor care au ca scop
modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii rurale.

Dezvoltarea sistemului de irigaţii.

D.TURISM

Nr.

Crt.
Obiectivul Acţiunea Perioada

1
Valorificarea
potenţialului
turistic al zonei

- Amenajarea unor locuri de agrement
pentru atragerea turiştilor în comună.

-Încurajarea construirii pensiunilor şi
centrelor de dezvoltarea a turismului.

2014- 2020

E. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Nr.

Crt.
Obiectivul Acţiunea Perioada

1

Întărirea
capacităţii de
implementare a
legislaţiei
comunitare

- Aplicarea directivelor, deciziilor,
normelor şi reglementarilor specifice,
aplicabile în UE şi în România.

-Organizarea registrelor de date şi
informaţii privind mediul înconjurător.

2014- 2020

2.

Consolidarea
capacităţii de
gestionare a
deşeurilor

Modernizarea punctului de colectare a
deşeurilor manajere din Pîrteştii de Jos,
zona Rodina – la Paşcanel.

2014- 2020

3
Asigurarea în
permanenţă a
calităţii apei

Monitorizarea calităţii apei potabile. 2014- 2020
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potabile

Proiectele realizate de Comunei Pîrteştii de Jos

în perioada 2007-2013

1. Pietruire DC 21 – în lungime de 1,53 km în comuna Pîrteștii de Jos, jud.
Suceava.

2. Pietruire DC 23 – în lungime de 2 km în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

3. Alimentarea cu apă a satelor Pîrteștii de Jos și Vîrfu Dealului, comuna Pîrteștii
de Jos, jud. Suceava.

4. Construire punte pietonală “La Stadion”, com. Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

5. Construire punte pietonală “La Prichindici”, com. Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

6. Actualizare PUG și RLU pentru comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

7. Reparații sediu Primărie în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

8. Reparații cămin cultural “Reparații cămin cultural Loncuț”, sat Pîrteștii de Jos,
comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

9. Modernizare DC 24A – 1 km, în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

10.Lucrări de apărări de mal pârâu Soloneț, com. Pîrteștii de Jos, jud. Suceava.

11.Refacere și modernizare drumuri comunale DC 24A și DC24B, afectate de
inundații în anul 2010 în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava finanțat prin
FEADR măsura 322D fiind în curs de implementarea având gradul de realizare
40%, iar termenul de finalizare fiind 06.01.2015.
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Proiectele prioritare ale Comunei Pîrteştii de Jos

în perioada 2014-2020

1. Titlul proiectului:

“Modernizarea drumurilor comunale de interes local în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava”

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul:

Proiectele prevăd modernizarea drumurilor și care asigură legătura între obiectivele
socio-culturale amplasate pe teritoriul comunei Pîrteştii de Jos (biserici, şcoli, grădiniţe,
dispensare, cămine culturale) cât şi cu drumurile D.N. 2E şi D.J. 178. precum și la
exploatațiile agricole.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic

- contract de consultanţă

Impactul social:

- o mai bună desfăşurare a traficului rutier

Influenţa asupra economiei locale:

- crearea de noi locuri de muncă

- investiţii noi în dezvoltarea comunei

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos
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- potenţialii investitori

- participanţii la traficul rutier care traversează comuna

Surse de finanţare:

Fonduri Europene prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 -
2020 – Măsura “Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rural”, Submăsura 7.2
Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Valoarea estimată a investiţiei: 1.000.000 Euro.

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos

Justificarea şi descrierea proiectului:

Proiectul se încadrează în Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
şi este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este foarte important modernizarea
drumurilor de interes local.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Anul finalizării: 2020.

2. Titlul proiectului:

“Extinderea sistemului de alimentarea cu apă potabilă în satele Deleni și Pîrteştii
de Jos, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”.

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:
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- asigurarea accesului populaţiei şi a consumatorilor economici la infrastructura
edilitară.

Obiective:

- extinderea reţelei de apă potabilă care să deservească tuturor cetăţenilor comunei.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic

- contract de consultanţă

Impactul social:

- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei

- scăderea factorului de poluare

Influenţa asupra economiei locale:

- atragerea de potenţiali investitori

- crearea de noi locuri de muncă

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

- potenţialii turişti

- potenţiali investitori

Surse de finanţare:

Fonduri Europene prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 -
2020 – Măsura “Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rural”, Submăsura 7.2
Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.



48

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.

Justificarea proiectului:

Proiectul se încadrează în Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
şi este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă extinderea reţelei
de alimentare cu apă potabilă în comuna Pîrteştii de Jos.

Stadiul actual:

- studiu de fezabilitate

Anul finalizării: 2020.

3. Titlul proiectului:

“ Realizarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de epurare în comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava ”

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:

- asigurarea accesului populaţiei şi a consumatorilor economici la infrastructura
edilitară.

Obiective:

- realizarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de epurare care să
deservească celor 2749 de cetăţeni ai comunei Pîrteştii de Jos.
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Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic

- contract de consultanţă

Impactul social:

- scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei

- scăderea factorului de poluare

Influenţa asupra economiei locale:

- atragerea de potenţiali investitori

- crearea de noi locuri de muncă

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

- potenţialii turişti

- potenţiali investitori

Surse de finanţare:

Fonduri Europene prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014 -
2020 – Măsura “Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rural”, Submăsura 7.2
Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică.

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.

Justificarea proiectului:

Proiectul se încadrează în Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020
şi este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. De asemenea, în cadrul
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consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei de dezvoltare
locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă construirea reţelei
de canalizare menajeră şi a staţiei de epurare în comuna Pîrteştii de Jos.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Anul finalizării: 2020.

4. Titlul proiectului:

“Modernizarea reţelei de iluminat public stradal din comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava”

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:

- asigurarea accesului populaţiei şi a consumatorilor economici la infrastructura
edilitară.

Obiective:

- modernizarea reţelei de iluminat public stradal (70 km) în comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic

- contract de consultanţă

Impactul social:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei
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Influenţa asupra economiei locale:

- atragerea de potenţiali investitori

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

- potenţialii turişti

- potenţiali investitori

Surse de finanţare:

Fonduri Europene, Fonduri Structurale și Fonduri de la Bugetul de Stat și Bugetul
Local.

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.

Justificarea proiectului:

În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
modernizarea reţelei de iluminat public stradal în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Anul finalizării: 2020.

5. Titlul proiectului

“Construirea a două poduri din beton armat în zona Salina și zona Varvata în comuna
Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”
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Scopul proiectului:

- asigurarea accesului populaţiei şi a consumatorilor economici la infrastructura
edilitară.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Surse de finanţare:

Fonduri europene, fonduri de la Bugetul de Stat și de la Bugetul Local.

Anul finalizării: 2020.

6. Titlul proiectului:

“Reabilitatea unităţilor de învăţământ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:

- asigurarea accesului la învăţământ a tuturor copiilor din comună.

Obiective:

- reabilitarea (acoperiş, tâmplărie, pardoseala) Grupului Şcolar “Nicanor
Moroşan” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

- reabilitare corp A - Şcoală cu clasele I-IV Rodina, comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic
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- contract de consultanţă

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

Surse de finanţare:

- 10% fonduri proprii

- 90 % fonduri guvernamentale şi europene

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.

Justificarea proiectului:

În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este important
reabilitarea unităţilor de învăţământ din comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Valoarea estimată a investiţiei:

- 1.200.000 lei.

Anul finalizării: 2020.

7. Titlul proiectului:

“Construirea unei şcoli cu clasele I-VIII şi a unei grădiniţe cu program normal în
satul Deleni, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

Managerul de proiect:

“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:
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- asigurarea accesului la învăţământ a tuturor copiilor din comună.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- contract de consultanţă

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

Surse de finanţare:

- 10% fonduri proprii

- 90 % fonduri guvernamentale şi europene

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.

Justificarea proiectului:

În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
construirea unei grădiniţe noi în comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava.

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Valoarea estimată a investiţiei: 1.400.000 lei.

Anul finalizării: 2020.

8. Titlul proiectului:

“Alimentarea cu energie electrică a gosporăriilor neracordate din comuna Pîrteştii Jos,
judeţul Suceava”

Managerul de proiect:
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“Comuna Pîrteştii de Jos”

Scopul proiectului:

- asigurarea accesului populaţiei şi a consumatorilor economici la infrastructura
edilitară.

Obiective:

- realizarea reţelei de alimentare cu energie electrică care să deservească
locuitorilor din comuna Pîrteştii de Jos care nu beneficiază de această utilitate.

Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din surse externe:

- studiu de fezabilitate

- proiect tehnic

- contract de consultanţă

Impactul social:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei

Influenţa asupra economiei locale:

- atragerea de potenţiali investitori

Beneficiari ai proiectului:

- locuitorii comunei Pîrteştii de Jos

- potenţialii turişti

- potenţiali investitori

Surse de finanţare:

- 10% fonduri proprii

- 90 % fonduri guvernamentale şi europene

Localizarea investiţiei:

Judeţul Suceava, comuna Pîrteştii de Jos.
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Justificarea proiectului:

În cadrul consultării opiniei publice realizate în procesul de elaborare al strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea populaţiei intervievate a răspuns că este importantă
alimentarea cu energie electrică a gospodăriilor neracordate în comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Valoarea estimată a investiţiei:

- valorea = 500.000 lei.

Anul finalizării: 2020.

9. Titlul proiectului

“Reparații la acoperișul sediului primăriei comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava”.

Valoarea estimată a investiţiei: 500.000 lei.

Surse de finanţare:

- Fonduri de la bugetu de stat și de la bugetul local.

Anul finalizării: 2020.

10. Titulul proiectului

“Realizarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în comuna Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava”

În acest sens Consiliul Local Pîrteştii de Jos s-a asociat cu Consiliul Judeţean
Suceava pentru proiectul “Utilităţi şi mediu la standarde europene”.

Surse de finanţare:
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- credite bancare garantate de guvern

Valoarea estimată a investiţiei: 1.500.000 lei

Anul finalizării: 2020.

11. Titlul proiectului

“Realizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor menajere”

Surse de finanţare: “Schema de granturi, pentru sectorul public, pentru pregătirea de
proiecte în domeniul protecţiei mediului”

Stadiul actual al documentaţiei:

- studiu de fezabilitate

Valoarea estimată a investiţiei care reiese din devizul general: 1.000.000 RON

Anul finalizării: 2020.

12. Titlul proiectului

“Dotarea cu utilaje”

1. Buldoexcavator

2. Camion

3. Utilaj pentru deszăpezire

4. Autospecială PSI

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri guvernamentale şi europene

13. Titlul proiectului

“Realizarea infrastructurii pentru un cartier nou – conform PUZ”
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Surse de finanţare:

- fonduri proprii

14. Titlul proiectului

“Construire apărări de maluri și punte pietonală în zona La Mușuleac”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri europene

15. Titlul proiectului

“Modernizare Centru Civic și reamenajare alei pietonale la DJ 178A”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

16. Titlul proiectului

“Înființare spații verzi în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri prin Admnistratia Fondului de Mediu.

17. Titlul proiectului

“Înființare Centru Social pentru personae vîrstnice în comuna Pîrteștii de Jos, jud.
Suceava”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri europene

18. Titlul proiectului
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“Reabilitate dispensar uman în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri europene

19. Titlul proiectului

“Modernizare cămine cultural în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava”

Surse de finanţare:

- fonduri proprii

- fonduri europene

20. Titlul proiectului

“Modernizare DC 21 în lungime de 1,53 km în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava”

Surse de finanţare:

- Fonduri prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice – Programul Național de Dezvoltarea Locală.

21. Titlul proiectului

“Modernizare DC 23 în comuna Pîrteștii de Jos, jud. Suceava”

Surse de finanţare:

- Fonduri prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice – Programul Național de Dezvoltarea Locală.
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Aprobată în Şedinţa Consiliului Local Pîrteştii de Jos din data de .............................

Preşedinte de Şedinţă,

Contrasemnează

Secretar,


