


Proiecte realizate în perioada 2016-2020 
comuna SINEȘTI:

1. Finalizarea lucrărilor la Școala Gimnazială Osoi;

2. Reabilitarea prin asfaltare a 4 km de drum în satul 
Stornești;

3. Construire parcuri de joacă și agrement în cele patru 
sate ale comunei Sinești, proiect realizat cu sursă de 
finanțare din Fonduri Europene;

4. Achiziționarea de utilaje pentru întreținerea 
drumurilor (lamă pentru deszăpezire, sararita, cositoare, 
acostamente, perie pentru măturat străzile și o 
vidanja pentru colectarea apelor menajere) cu Fonduri 
Europene;

5. Iluminat public cu lămpi de tip LED în toate satele 
componente ale comunei Sinești;

6. Finalizarea lucrărilor la sistemul de apă și canalizare 
50 km de apă și 8,6km de canalizare. Urmează preluarea 
sistemului de apă și canalizare de către APAVITAL și 
încheierea contractelor de racordare;

7. Construirea unui pod calamitat în satul Stornești;

8. Întreținerea prin pietruire a drumurilor de interes local;

9. Achiziționarea unei autospeciale 
de pompieri prin donație;

10. Realizarea unui rezervor de apă 
pentru școala din Bocnița.



Proiecte ce urmează a fi realizate:

1. Construire Cămin Cultural în satul Sinești – contract 
semnat;

2. Construire Sală de sport cu o capacitate de 180 locuri 
în satul Stornești, proiect ce se află în fază de licitație;

3. Construire Sală de sport în satul Bocnița, (evaluare 
ADER NT);

4. Construire Teren de sport incinta Școlii Sinești, satul 
Sinești;

5. Reabilitare Școala Stornești, (evaluare ADER NT);

6. Reabilitarea prin asfaltare a 3,5 km de drumuri 
calamitate din comuna Sinești, proiect aflat în stadiu de 
licitație la CNI;

7. Aducțiunea de gaze naturale în toate satele 
componente ale comunei Sinești (studiu de fezabilitate 
depus la CNI);

8. Asfaltarea a 8 km de drumuri de interes local, proiect 
realizat și depus la CNI pentru obținerea finanțării;

9. Extinderea rețelei de apă și canalizare (studiu de 
fezabilitate realizat și depus pentru 
finanțare);

10. Construire grădiniță în satul 
Sinești, proiect aflat pe lista de 
sinteză la CNI.
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