
 
Lista de proiecte pe care le dorim a le realiza în perioada 2021 - 2027 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea proiectului Sursa de finanţare 

1 
Modernizarea drumuri de interes local din comuna Lozna, judeţul 

Botoşani 
C.N.I./fonduri europene 

2 
Aducţiune cu gaze naturale a satelor Lozna şi Străteni, comuna Lozna, 

judeţul Botoşani 
C.N.I./fonduri europene 

3 
Extindere şi modernizare reţelelor de transport şi furnizare a energiei 
electrice şi de iluminat public local în comuna Lozna, judeţul Botoşani 

Buget local/buget de stat/fonduri 
europene 

4 Reţea de alimentare cu apă potabilă în Comuna Lozna, judeţul Botoşani C.N.I./fonduri europene 

5 
Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în 

Comuna Lozna, judeţul Botoşani 
C.N.I./fonduri europene 

6 Centrală electrică fotovoltaică, comuna Lozna, judeţul Botoşani Fonduri europene 

7 Achiziţie autoturism Buget local 

8 Înfiinţarea unui centru pentru persoane vârstnice 
Buget local/buget de stat/fonduri 

europene 

9 
Achiziţie autoutilitară multifuncţională pentru dotarea Serviciului de 

salubrizare, gospodărie comunală şi pază din subordinea Consiliului Local 
al Comunei Lozna, judeţul Botoşani 

Fonduri europene 



10 
Construire şi dotare Cămin Cultural, branşamente utilităţi, împrejmuire 

şi organizare de şantier sat Străteni, comuna Lozna, judeţul Botoşani 
C.N.I. 

11 
Modernizare şi extindere Cămin Cultural Lozna, comuna Lozna, judeţul 

Botoşani 
Buget local/buget de stat 

12 
Construire clădire “Muzeu Satului” în sat Lozna, comuna Lozna, judeţul 

Botoşani 
Buget local/buget de stat/fonduri 

europene 

13 
Creşterea eficienţei energetice, corp C1, Şcoala gimnazială “Gheorghe 

Popovici” Lozna 
A.F.M. 

14 
Sistem de monitorizare video a traficului rutier şi siguranţa cetăţenilor cu 

circuit închis 
Fonuri europene 

15 
Refacere sistem irigaţii, fântână arteziană şi iluminat “Parcul 

Trandafirilor” 
Buget local 

16 
Lărgire str. Culturii din satul Lozna prin montarea de rigole betonate în 

lungime de 60 m.l. 
Buget local 

17 Montare plasă protecţie teren sport sat Străteni Buget local 

18 
Montare plasă protecţie şi dotare cu echipament tenis câmp teren sport 

multifuncţional sat Lozna 
Buget local 

 


