
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală  Ștefan cel Mare 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•Achiziționarea unui autogreder pentru 
creșterea accesibilității drumurilor din 
Comuna Costuleni

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a constat în achiziţia unui utilaj -
autogreder - 1 buc., necesar pentru serviciul
de gospodărire comunală ce presupune
întreţinerea periodică a drumurilor din
comuna Costuleni.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general al investiției constă în
îmbunătăţirea accesului populaţiei comunei
Costuleni la drumuri întreţinute şi
practicabile pe tot parcursul anului.

•Obiectivele specifice ale proiectului sunt
următoarele:

•- Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
locuitorilor prin dezvoltarea serviciilor
publice locale;

•- Creşterea numărului de locuitori din
teritoriul GAL care beneficiază de servicii de
gospodărire comunală (comuna Costuleni,
judeţul Iaşi are o populaţie de 4.276
locuitori care vor beneficia de serviciul
public local dotat prin proiect);

•- Diminuarea dependenței faţă de serviciile
prestatorilor externi, implicit a costurilor
aferente contractării acestor servicii
externe.

•- Contribuirea la indeplinirea Obiectivelor
transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013,
componenta de mediu.

Obiective

• Autogrederul a fost achiziționat la valoarea
de 304.800,00 lei + 57.912,00 lei TVA
conform Contractului de furnizare nr.
26/26.06.2018 cu S.C. EURO ZONE COME
S.R.L.

•Autogrederul achiziționat va conduce la
creşterea accesului la o infrastructură de
bază întreţinută şi practicabila pe tot
parcursul anului.

•În urma investiției realizate va rezulta
îmbunătăţirea calităţii mediului social,
natural şi economic din spaţiul rural şi
creşterea atractivităţii comunei Costuleni.

Rezultate

• Perioada de implementare  prea lunga, 
tinând cont ca proiectul a constat in 
achizitionare de bunuri, fara a depune cerere 
de avans.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Costuleni, Județul 

Iași

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 art. 20

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

321.766,00 Lei

Valoarea contribuției 
private  0

Perioada de implementare a 
proiectului 

23.02.2018-08.01.2019

Beneficiarul proiectului 
Comuna Costuleni

Date de contact  

Primăria Costuleni, Tel. 
0232/291600


