
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală MOLDO-PRUT 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•“ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU 
COMUNA DODESTI, JUDETUL VASLUI” 

Denumirea 
proiectului 

 

• Proiectul are drept scop cresterea calitatii 
serviciilor  de gospodarire comunala la nivelul 
comunei precum si a celor pentru siguranta 
publica în situatii de urgenta, prin 
îmbunatatirea infrastructurii necesare acestor 
servicii, urmarindu-se astfel imbunatatirea 
conditiilor de trai a populatiei din comuna, 
sprijinirea  dezvoltarii economice si sociale la 
nivelul comunei Dodesti si cresterea gradului 
de siguranta a populatiei de pe raza comunei. 
S-a urmarit achizitionarea de echipamente 
pentru  interventii asupra spatiilor publice  din 
cadrul comunei pentru a fi functionale , a cailor 
publice pentru pastrarea accesului populatiei 
catre punctele de interes din comuna care,  in 
anotimpurile ploiase si pe timp de iarna devin 
impracticabile .  

 

Descrierea 
proiectului  

 

•Obiectiv general  - Cresterea calitatii vietii in 
zona rurala Moldo-Prut si imbunatatirea 
serviciilor publice, ca urmare a dotarii 
acestora. 

•In urma analizei situatiei existente la nivelul 
comunei Dodesti s-au stabilit urmatoarele 
obiective specifice: asigurarea continua a 
lucrarilor de deszapezire si intretinere a 
drumurilor comunale si satesti;  executarea 
eficienta a lucrarilor de prevenire si 
combatere a inundatiilor; asigurarea 
lucrarilor de evacuare a apelor provenite din 
inundatii si baltiri prin saparea unor canale de 
scurgere; dezvoltarea si dotarea serviciilor 
publice locale; 

 

Obiective 

 

•Eficientizarea serviciilor de gospodarire 
comunala adresate gratuit populatiei 
comunei Dodesti; 

•Eficientizarea modului de interventie si 
acordarea ajutorului de urgenta calificat 
populatiei comunei Dodesti; 

•Imbunatatirea capacitatii de raspuns în 
situatii de urgenta al comunei prin reducerea 
timpului de interventie; 

 

Rezultate 

• Deszapezirea si intretinerea drumurilor din 
comuna Dodesti, precum si gestionarea 
situatiilor sunt situatii greu de gestionat in 
comuna. De aceea, existenta unui astfel de 
echipament este esentiala pentru comuna. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Dodesti, comuna Dodesti, 

judetul Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20, 

alin. (1), lit. b 

Domeniul de intervenție  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

89.030 EURO 

Valoarea contribuției 
private  0 EURO 

Perioada de implementare a 
proiectului 09.02.2018 - 

11.09.2018 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA DODESTI, 

JUDETUL VASLUI 

Date de contact 

Telefon: 0235433118 

Mail: 
primariadodesti"yahoo.com 


