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PROGRAM DE INVESTIŢII
ANUL 2015

Valoarea
totala/lei

Nr.
crt.

Titlul proiectului de
investiţie

Obiectivul investiţiei

1

PNDR MĂSURĂ 322
REABILITAREA
REŢELEI STRADALE A
COMUNEI COZMENI
DIN JUDEŢUL
HARGHITA,
MODERNIZARE CĂMIN
CULTURAL DIN SATUL
LAZRESTI, COMUNA
COZMENI ,
CONSTRUIRE CENTRU
PENTRU ÎNGRIJIREA
COPIILOR TIP AFTER
SCHOOL IN SATUL
COZMENI, COMUNA
COZMENI

Prezentul proiect vizează o parte 1.229.498
din reţeaua stradală a comunei,
străzile
propuse
pentru 8.147.082
modernizare fac
legătura
cu
principalele căi rutiere.Căminul
cultural
din
Lăzăreşti este
construită la începutul sec.XX,
pentru a realiza cerinţele temei de
proiectare, sala de spectacole va fi 4.095.441
extinsă în direcţia scenei, creând
grupuri sanitare şi vestiare pentru
actori. Construirea unui centru de
îngrijire se consideră oportună
pentru că un astfel de tip de centru
prezintă un mare interes pentru
părinţi cu program încărcat si cu
copii de vârstă primară.
Timpul acordat propriilor copii e o
13.472.021
problemă tot mai
importantă
pentru părinţii activi.Casele de
copii de acest tip sunt inexistente
în această zonă,situaţie care se
răsfrânge şi asupra accesului
m amelor pe piaţa muncii. Prin
realizarea proiectului
se va
atinge
obiectivul
general
al
proiectului si anume dezvoltarea
serviciului public de bază, în
deplină concordanţă cu obiectivul
specific al măsurii din cadrul
programului
PNDR
respectiv
ÎMBUNĂTĂŢIREA
ACCESULUI
LA SERVICII DE BAZĂ PENTRU
POPULAŢIA RURALĂ.

Observaţii
Modernizare
cămin
cultural
Reabilitare drum

Construire centru de
îngrijire

Total p ro ie ct
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2

CANALIZARE
MENAJERA

Apele uzate menajere prin
conţinutul lor de substanţe
organice putrescibile,substanţe
toxice sau imflamabile si bogate in
flora microbiana.pot deveni un
pericol pentru sanatatea publica si
pot dauna faunei si florei cu care
vin in contact,daca sunt epurate
înainte de a fi evacuate intr-un
emisar,sau infiltrate in subteran

6.164.863

Proiect AFM investiţie .
in curs

3

CONSTRUIRE CAPELĂ
FUNERARA
SAT LAZARESTI

Clădirea capelei mortuare a fost
concepută pentru a asigura spatiile
necesare desfăşurării liturgiile
religioase legate de înmormântare.
Se propune realizarea de boxe în
care vor fi ţinute sicriile cu trupuri
neînsufleţite, depozit pentru
unelte, cameră de preot, grup
sanitar cu acces din exterior.
Casă mortuară e pentru derularea
procesului funerar, pentru a se
impune normelor EU.

4 1 4 .8 0 1

Propunere proiect

In v e stiţia se com pune din
c u m p ărarea unui im obil, unde se
p o ate construi u n canal pentru
re d irectio n area apei pluviale, si
co n stru irea doi pod eţe noi.
A c h iziţio n area terenului a fost
re a liza t in anul 2014,

2 1 3 .4 1 0
le i

Proiect depus la
PNDL

Proiectul trateaza construirea unei
baza sportive multifuncţionale tip
1 - se afla in faza de construcţii

690.720,00

In curs de realizare

4
CAPTAREA APELOR DE
SUPRAFAŢĂ DIN ZONA
BERCGODOR, COMUNA
COZMENI

5

CONSTRUIRE BAZA
SPORTIVA CONF.OG
7/2006
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7

ACHZITIONARE
ECHIPAMENTE
ELECTRONICE

1 buc xerox 2 buc calculator

16.000

8

SIRENA ELECTRICA

Comuna nu dispunea de sirena
electrica, in situaţii de urgenta se
folosea clopotele biserii

15 000

întocmit:
Virág György
Viceprim ar

