
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

  

 

• Achiziție autospecială pentru stingere 
incendii în comuna Codăești, județul Vaslui 

Denumirea 
proiectului

• Prin proiectul de investiții s-a achiziționat o 
autospecială pentru stingere incendii, 
necesară serviciului pentru situații de urgență 
din comuna Codăești. Utilajul va îndeplini 
normele prevăzute de legislația în vigoare, 
care reglementează înscrierea și circulația 
autovechiculelor, cât și cea privitoare la 
protecția mediului înconjurător.

Descrierea 
proiectului 

• Asigurarea unui sistem viabil pentru situații 
de urgență în conformitate cu cerințele 
Uniunii Europene, în vederea îmbunățirii 
accesului la serviciile publice de bază pentru 
populația rurală.

• Îmbunătățirea calității vieții și creșterea 
numărului de locuitori care beneficiază de 
servicii publice îmbunătățite prin achiziția 
unei autospeciale pentru stingere incendii.

Obiective

• Autospeciala pentru stingere incendii a fost 
achiziționată la valoarea de 393.000,00 lei + 
74.670,00 lei TVA, conform Contractului de 
furnizare nr. 38/12.11.2018 cu S.C. 
Gradinariu Import Export S.R.L.

• Asigurarea serviciului pentru situații de 
urgență din comuna Codăești cu un utilaj 
propriu.

• Reducerea cheltuielilor prin asigurarea 
mijloacelor proprii pentru stingerea 
incendiilor. 

• Reducerea efectelor negative asupra 
mediului și utilizarea apei cu randament de 
stingere ridicat.

Rezultate

• Datorită fondurilor europene puse la dispo-
ziție prin măsura LEADER, respectiv prin GAL, 
am reușit implementarea unor proiecte care, 
altminteri, nu și-ar fi putut găsi finanțare în 
cadrul național.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Codăești, 

județul Vaslui

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

403.300,00 Lei

Valoarea contribuției 
private:  

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 

28.03.2018 - 16.10.2019 

Beneficiarul proiectului: 

Comuna Codăești

Date de contact: 

Primăria Codăești, 
jud. Vaslui

Tel.: 0235.341114


