
PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE
ADMINISTRAREA A DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL COMUNEI ARONEANU, JUDEȚUL
IAȘI

Denumirea 
proiectului

• Proiectul de față este realizat pe baza nevoi-
lor populației Comunei Aroneanu, populație
care, conform Recensământului pupulației
2011, numără 3.402 locuitori. În acest sens,
administrația publică locală a propus realiza-
rea unei investiții care să permită realizarea în
parametri optimi a activităților aferente de
serviciului public de administrare a domeniu-
lui public și privat al comunei. Achiziționarea
utilajelor, a autoutilitarei și a echipamentelor
face parte din dotarea serviciului public de
administrare a domeniului public și privat
existent ca activitate în cadrul primăriei
comunei Aroneanu, județul Iași.

Descrierea 
proiectului 

• Creșterea siguranței participanților la trafic
pe raza comunei Aroneanu;

• Întreținerea și exploatarea drumurilor comu-
nale conform reglementărilor în vigoare;

• Promovarea calității și eficienței activităților,
prin operativitatea intervenției;

• Asigurarea suportului tehnic de intervenții
pe raza comunei Aroneanu.

Obiective

• Achiziție echipamente în valoare de
21.603,00 LEI + 4.104,57 LEI TVA, furnizor
EUROTECH SRL;

• Achiziție Dacia Doker în valoare de
54.897,79 LEI + 10.430,58 LEI TVA, furnizor
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.-
Agent Casa Auto Valea Lupului S.R.L.;

• Achiziție tractor VALTRA, în valoare de
298.240,00 LEI + 56.665,60 LEI TVA, furnizor
GREEN EXPERT SRL;

• Proiectul va contribui la dezvoltarea
durabilă a comunei, având impact pozitiv
din punct de vedere economic, social și de
mediu asupra locuitorilor din comună.

Rezultate

• Măsurile dedicate UAT-urilor, din GAL 
Ștefan cel Mare, au reprezentat, pentru noi o 
șansă, pe care pe alte linii de finanțare nu 
am fi avut-o, de a ne completa parcul de 
utilaje în vederea acordării de servicii de 
calitate membrilor comunității noastre.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Aroneanu, 

județul Iași

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

396.708,54 Lei

Valoarea contribuției 
private:  

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 

03.04.2018 - 19.02.2020 

Beneficiarul proiectului: 

Comuna Aroneanu

Date de contact: 

Primăria Aroneanu, jud. Iași

Tel.: 0232.299.255


