
                                                                                                                                   

 
 

NEWSLETTER 
CU PRIVIRE LA SITUAȚIA PROIECTELOR IMPLEMENTATE IN CADRUL  MĂSURILOR 

DEDICATE SECTOTULUI PUBLIC - SDL MOLDO-PRUT  
LA DATA DE 30.09.2020 

Imbunătățirea calității vieții populaţiei, din teritoriul Moldo-Prut  judeţul Vaslui , este realizată prin  implementarea  
a 16 proiecte prin Măsura 7- "Reinnoirea satelor" , din care 11 sunt deja  finalizate.    

Investițiile ce au condus la modernizarea spațiului rural  in teritoriul Moldo-Prut :  
 COMUNA BLĂGEȘTI cu proiectul ”Dotarea cu autospecială de pompieri a comunei Blagesti, judetul Vaslui”, cu 

valoarea eligibilă de 83.840 euro; 
 COMUNA DODEȘTI cu proiectul ”Achiziţie buldoexcavator pentru comuna Dodeşti, judetul Vaslui” cu valoarea 

eligibilă de 89.030 euro; 
 COMUNA DUDA-EPURENI cu proiectul ”Achiziţii echipamente pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în comuna 

Duda-Epureni, judeţul Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 74.758 euro; 
 COMUNA FĂLCIU cu proiectul ”Modernizare străzi în localitatea Rînzeşti, comuna Fălciu, judeţul Vaslui”, cu 

valoarea eligibilă de 100.000 euro; 
 COMUNA FĂLCIU cu proiectul ”Modernizarea şi extinderea infrastructurii de agrement de la nivel local în 

comuna Fălciu, judeţul Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 100.000 euro; 
 COMUNA GĂGEȘTI cu proiectul ”Dotarea cu autogreder a comunei Găgeşti, judeţul Vaslui”, cu valoarea eligibilă 

de 93.840 euro; 

 COMUNA OLTENEȘTI cu proiectul ”Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, din comuna 

OLTENEŞTI, judeţul VASLUI”, cu valoarea eligibilă de 70.200 euro; 

 COMUNA TĂTĂRĂNI cu proiectul ”Modernizarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, din comuna 

Tătărăni, judeţul Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 96.923 euro; 

 COMUNA VETRIȘOAIA cu proiectul ”Dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei 
Vetrişoaia, judeţul Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 93.000 euro; 

 ORAȘ MURGENI cu proiectul ”Achiziţie dotări la Casa de Cultură din Oraș Murgeni, județul Vaslui”, cu valoarea 
eligibilă de 85.666 euro; 

 COMUNA BEREZENI cu proiectul ”Construire piaţă agroalimentară în comuna Berezeni, judeţul Vaslui”, cu 
valoarea eligibilă de 98.455 euro; 

 COMUNA PĂDURENI cu proiectul ”Pod metalic punct Pascal şi Botez în sat Văleni, comuna Pădureni, judeţul 
Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 100.000 euro; 

 COMUNA PĂDURENI cu proiectul ”Achiziţie costume populare pentru activităţi culturale în comuna Pădureni, 
judeţul VasluI”, cu valoarea eligibilă de 29.070 euro; 

 COMUNA HOCENI cu proiectul ”Iluminat stradal din surse regenerabile în localitatea Tomșa, comuna Hoceni, 
județul Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 85.608 euro; 

 COMUNA LUNCA BANULUI cu proiectul ”Spaţiu public de recreere ,,Colacu” comuna Lunca Banului, judeţul 
Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 96.107 euro; 

 COMUNA FĂLCIU cu proiectul ”Achiziţie echipamente pentru situaţii de urgenţă în comuna Fălciu, judeţul 
Vaslui”, cu valoarea eligibilă de 24.190 euro. 

Denumirea GAL Județ 
CODIFICAREA 
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Valoarea publica a 
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Total sumă plătită 
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            GAL  
     Moldo-Prut 

Vaslui 
M7/DI 6B  
Reinnoirea satelor 

16.00 1.320.687,00 798.275,27 

Informații suplimentare despre proiectele finanţate prin GAL Moldo-Prut pot fi oferite de personalul GAL: 
 - direct  la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo- Prut, Sat Pădureni, str. Principală, Nr. 5, judeţul Vaslui; 
 - zilnic în intervalul orar 07:00 – 13:00, de luni până vineri; 
 - la tel: 0335/420.137; 
 - adresa de email: gal_moldoprut@yahoo.com; 
 - pagina de web a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Moldo Prut www.galmoldoprut.ro. 

http://www.galmoldoprut.ro/

