INVESTITII REALIZATE ÎN PERIOADA 2008 –PREZENT ÎN COMUNA
HORODNICENI

• Infrastructura rutieră :

-Finalizare asfaltare drum comunal 93 E HARA-Horodniceni legatura cu DJ spre
Suceava -2 KM
- ”Pietruire DC 16 A , Dumbrava –Brădățel-Rotopănești , km 0+920 km 3+920 ”
finanțat în cadrul Programului de pietruire drumuri comunale aprobat conform Hotărârii
Guvernului nr. 1256/2005 ,privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.577/1997”
-”Poduri și podețe din beton armat în comuna Horodniceni , județul Suceava ”
finanțat în cadrul Programului de dezvoltate a infrastructurii din spaţiul rural, instituit prin
O.G. nr.7/2006;
-Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul
2010 în comuna Horodniceni , jud.Suceava „ proiect finanțat în cadrul măsurii 322
submăsura d) ,FEADR,contract de finanțare nr.C322D011113500019/06.04.2012 , în
valoare totală de 3.099.849,86 lei, fara TVA, reprezentand C+M, la care se adauga TVA
743.963,97 lei , pentru asfaltarea a 6,311 km de drumuri comunale în satele
Mihăiești, Horodniceni și Brădățel și reabilitarea a 12 poduri și podețe de pe traseele
menționate;
-Amenajare statii de autobuz
-Modernizare semnalizare rutiera

• Utilitati publice:
• Modernizarea si extinderea retelei de iluminat public , achiziționare a 200 lămpi cu
LED
• Extinderea retelei de alimentare cu energie electrica;
• Achizitionare containere și amenajare platforme pentru colectarea deseurilor
comunale prin serviciul de salubrizare

• Infrastructura pentru administratie, educatie, sanatate, cultura si sport
- Modernizarea sediului Primariei Horodniceni (interior, exterior, dotare cu mobilier,
sisteme informatice)
-”Reabilitare Școală cu cl.I-VIII Horodniceni , corp A și B ,sat Horodniceni ” –din bugetul
local ;
- Reabilitarea unităților de învățământ din satele Botesti ,Bradatel , Mihăiești
- Reabilitarea și modernizarea ”Camin cultural Horodniceni ”
- Reabilitarea și modernizarea ”Căminului cultural Rotopănești ” , ”Căminul Cultural
Botești ”
-Amenajare puncte sanitare în satele Rotopănești și Botești
-Construire și amenajare ”Fond documentar Nicolae Istrati în satul Rotopănești
- Infiintare , amenajare spatii de joaca in satele comunei
- Amenajare teren de sport în satele Horodniceni , Brădățel ,Mihăiești

Infrastructura protectie sociala:
- Constructie 3 case calamitate pentru persoanele ale caror locuinte au fost afectate de
inundatiile din iun-iul 2008

INVESTITII IN CURS DE REALIZARE ȘI DEPUSE PENTRU FINANȚARE

-“ Construire drumuri de exploatatie agricola in comuna Horodniceni, județul
Suceava ”,măsura 125 a) 14,2 km de drumuri agricole pentru care în luna noiembrie
2015 s-a semnat contracul de finanțare in valoare totala de 995.821 euro
-„Înființare infrastructură de apă și apă uzată ,în comuna Horodniceni,județul
Suceava .” , măsura 7.2 , proiect în valoare de 3.205.079 euro
-„Modernizare , renovare și dotare Cămin Cultural ,sat Horodniceni,comuna
Horodniceni,județul Suceava ”,măsura 7.6 , proiect în valoare de 326.202 euro
-„Înființare și dotare grădiniță cu program normal în sat Horodniceni,comuna
Horodniceni ,județul Suceava ”, măsura 7.2 , proiect în valoare de 164.523 euro
-”Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în comunele Horodniceni și
Cornu Luncii , județul Suceava ”, pentru asfaltarea a 6,5 km de drumuri comunale

în satele Horodniceni (DC Velnița , DC Dora ) ,DC către Mănăstirea Brădățel și DC
Dumbrava-Brădățel Deal , proiect inițiat în cooperare cu comuna Cornu Luncii prin
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Horodniceni-Cornu Luncii .
-”Reabilitarea Școlilor Rotopănești și Mihăiești ” , prin Programul Național de
Dezvoltare Locală ;
-Proiectul RO-NET pentru construirea unei infrastructuri naționale de internet de bandă
largă în zonele dezavantajate, prin utilizarea fondurilor structural ,în satul Mihăiești ;
- În colaborare cu Consiliul Județean Suceava se derulează proiectul ”Implementarea
de solutii e-guvernare la nivelul a 15 uat-uri din judetul Suceava”care este depus în
cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 20072013.În cadrul proiectului am primit echipamente IT ce vor permite funcționarea
unui ”Sistem Informatic Integrat Management” ce cuprinde aplicații pentru Registrul
Agricol,Taxe și impozite , Managementul documentelor , Resurse umane
- ”Construire dispensar medical în satul Horodniceni ”
-”Construire bibliotecă comunală în satul Horodniceni ”
-”Amenajare alei pietonale pavate în satele comunei Horodniceni ”
-”Reabilitare DC 93 E Hara . 3,95 km ”
-”Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în satele Botești ,
Rotopănești”

