
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Moldo-Prut 

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•“DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA, DIN 
COMUNA OLTENESTI, JUDETUL VASLUI” 

Denumirea 
proiectului 

•Prin proiect s-a propus achizitia unui 
buldoexcavator ce se va utiliza pentru 
interventiei in situatii de urgenta, pentru 
utilizarea pe timp de iarna in scopul 
deszapezirii si intretinerii drumurilor din 
comuna Oltenesti, precum si pentru o buna 
gestionare  a  situatiilor  dificile - calamitati 
naturale, eroziuni, inundatii etc. 

•La nivelul comunei Oltenesti, interventia in 
situatii de urgenta este slab dotata, utilajele 
necesare executarii lucrarilor de intretinere, de 
deszapezire si de combatere a poleiului pe 
drumurile comunale si satesti lipsind din 
dotarea primariei. De aici apare necesitatea 
achizitionarii unui astfel de echipament. 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectiv general: Cresterea nivelului de trai al 
populatiei comunei Oltenesti si 
imbunatatitrea serviciilor publice. 

•Obiective specifice: realizarea lucrarilor de 
deszapezire si intretinere a drumurilor 
comunale si satesti; asigurarea eficienta a 
lucrarilor de  prevenire si combatere a 
inundatiilor; realizarea lucrarilor de evacuare 
a apelor provenite din inundatii si baltiri prin 
saparea unor canale de scurgere; Dezvoltarea 
si dotarea serviciilor publice locale; 
protejarea mediului, promovarea si 
conservarea patrimoniului natural rural. 

Obiective 

•Curatarea, intretinerea si amenajarea 
infrastructurii locale si efectuarea unor lucrari 
eficiente si in timp util, in cazul unor situatii 
de urgenta ce pot sa apara in comuna 
Oltenesti, judetul Vaslui. 

Rezultate 

• Achizitia buldoexcavatorului si a dotarilor 
aferente reprezenta pentru comuna o 
necesitate imediata, atat pentru siguranta 
cetatenilor cat si pentru imbunatatirea 
modului de raspuns al autoritatilor locale la 
diferite situatii de urgenta ce pot sa apara la 
nivelul comunei Oltenesti.  

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Oltenesti, comuna 

Oltenesti, 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  

 70.200 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 07.02.2018 - 

18.12.2018 

 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA OLTENESTI 

Date de contact 

Telefon: 0235485010 

Mail: 
primaria_oltenesti@yahoo.c

om 

 


