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• Dotarea cu buldoexcavator și cisternă a
serviciului public de gospodărire comunală,
a comunei Ciorteşti, judetul Iaşi

Denumirea 
proiectului

• Prin  acest  proiect  a fost dotat cu un 
buldoexcavator cu accesorii și cu o cisternă -
vidanjă  Serviciul de gospodărire comunală  
înființat  la  nivelul  comunei Ciortești. Atât 
buldoexcavatorul cât și cisterna pentru 
transport apă vor deservi direct un număr de 
3.979 de locuitori. Indirect, vor fi deserviți și 
locuitori ai comunităților limitrofe, dar și cei 
ce tranzitează comuna. 

Descrierea 
proiectului 

• Creșterea numărului de locuitori din 
teritoriul GAL care beneficiază de servicii 
îmbunățite prin dotarea Serviciului public de 
gospodărire comunală.

• Realizarea acestui proiect contribuie la 
atingerea obiectivelor transversale ale 
regulamentului UE nr. 1305/2013, respectiv 
obiective de mediu, climă și inovare.

Obiective

• Buldoexcavatorul și cisterna au fost 
achiziționate la valoarea de 394.800,00 lei + 
75.012,00 lei TVA, conform Contractului de 
furnizare nr. 5886/08.11.2018 cu S.C. Euro 
Zone Com S.R.L.

• Buldoexcavatorul achiziționat va ajuta 
autoritățile locale să curețe drumurile de 
zăpadă pe timpul iernii, asigurând astfel 
acces locuitorilor comunei, dar și de 
vegetația uscată pe timpul verii.

• Cisterna va ajuta la stingerea incendiilor,
curățenia stradală și întreținere spații verzi.

Rezultate

• A fost un proiect foarte ușor de 
implementat. Dacă GAL-ul are experți 
profesionalizați, derularea și încheierea 
proiectului nu ridică probleme.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Ciortești, 

județul Iași

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

414.552,04 Lei

Valoarea contribuției 
private:  

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 

30.07.2018 - 02.05.2019 

Beneficiarul proiectului: 

Comuna Ciortești

Date de contact: 

Primăria Ciortești, jud. Iași

Tel.: 0232.320800


