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• Îmbunătățirea serviciilor locale de bază
pentru populație prin achiziția unui
buldoexcavator dotat cu accesorii în oraș
Negrești, județul Vaslui

Denumirea 
proiectului

•Prin proiect se dorește îmbunătățirea
serviciilor locale de bază pentru populația
prin achiziția unui buldoexcavator dotat
cu accesorii, cum ar fi lamă zăpadă, cupă
trapezoidală, kit furci, cupă excavare,
perie cu colector, necesare întreținerii
drumurilor și spațiilor verzi, precum și
asigurării bunei funcționări a
compartimentul intretinere, reparatii,
deservire, voluntari situatii de urgenta,
protectia muncii si PSI, transport regim
taxi, protectia mediului, spatii verzi.

Descrierea 
proiectului 

•Creșterea numărului de locuitori din
teritoriul GAL care beneficiază de servicii
îmbunătățite

•Asigurarea funcționarii optime si
eficiente a compartimentului intretinere,
reparatii, deservire, voluntari situatii de
urgenta, protectia muncii si PSI,
transport regim taxi, protectia mediului,
spatii verzi

Obiective

•Achiziție buldoexcavator cu accesorii

•Imbunatatirea condițiilor tehnice de
desfășurare a activităților
compartimentului

•Creșterea gradului de independență al
orasului prin renunțarea la servicii
închiriate de la terți

Rezultate

• S-a finalizat cu succes și a fost o experiență 
bună. Utilajul achiziționat este în prezent 
foarte util în cadrul Primăriei.

•Procedura de implementare s-a desfășurat 
în condiții bune, dar după finalizarea 
proiectului au existat deja 4 controale pe 
acest proiect. Controale care au consumat 
foarte mult timp.

•Recomandare: Alocarea de mai multi bani 
GAL-urilor pentru a lansa în viitor apeluri de 
similare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Oraș Negrești, 
județul Vaslui

Perioada de programare   
2014 - 2020

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

Domeniul de intervenție  

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

358.900,00 Lei

Valoarea contribuției 
private:  

0 Lei

Perioada de implementare a 
proiectului: 27.02.2020-

22.03.2021 

Beneficiarul proiectului: 

Oraș Negrești

Date de contact: 

Primăria Negrești, jud. 
Vaslui

Tel.: 0235.457.679


