Fișă Concept de Proiect
Dezvoltarea oportunităţilor investiţionale în satul Puhăceni prin conectarea
localităţii la drumul naţional
Primăria satului Puhaceni
Localizare:
Primăria satului Puhaceni, Anenii Noi
Aplicant:
Parteneri:
Obiectivul general al Reabilitarea drumului de acces spre satul Puhăceni în scopul reducerii costurilor şi
creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, creşterii gradului de
proiectului
siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumurilor şi a locuitorilor. Dezvoltarea durabilă
a regiunii. Prin imbunătăţirea accesului către zona de odihnă pe malul Nistrului.
Titlul proiectului:

Succintă descriere a
proiectului:

Activități necesare:

Rezultate așteptate:

Statutul actual al
proiectului:
Durata de
implementare
Costuri estimative:

Repararea şi modernizarea căii de acces spre Puhăceni ar facilita atît accesul TIRurilor care ar colecta de la populaţie producţie pentru export cît şi transportarea
desinestătătoare a mărfurilor cu mijloace de transport proprii.
În prezent se observă o creştere a numărului de turişti care vizitează satul în
perioada sezonului cald şi nu numai. Migraţia populaţiei băştinaşe plecate peste
hotare la muncă aduce cu sine şi unele rezultate pozitive cum ar fi dezvoltarea
turismului în zona rurală. Cei care vin în ospeţie o dată, se reîntorc în continuare din
an în an, punctele de atracţie fiind: rîul Nistru , prezenţa fructelor şi legumelor
proaspete, ieftine şi ecologice, carne, lapte, ouă direct de la producători, precum şi
oameni atenţi şi binevoitori.
• Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la 5 cm.
• Îmbrăcarea cu beton asfaltic în grosime de 4 cm. cu aşternere mecanică.
• Elaborarea proiectului tehnic si a materialelor grafic
• Elaborarea raportului de verificare a proiectului
• Elaborarea studiului de fezabilitate.
• Obtinerea autorizatiei de constructie.
Principalul produs al acestui proiect vor fi cei 4,2 km de drum reabilitat şi
modernizat. De asemenea, nu e neglijabilă nici experienţa căpătată în lucrul de
realizare a proiectelor, precum şi necesitatea de a continua această practică.
Cautare de fonduri
12 luni
7155832 lei

