
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Moldo-Prut   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"MODERNIZAREA SERVICIULUI VOLUNTAR 
PENTRU SITUATII DE URGENTA, DIN 
COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI 

Denumirea 
proiectului 

 

• Proiectul a avut drept scop imbunatatirea 
calitatii serviciilor pentru siguranta publica, in 
situatii de urgenta, prin imbunatatirea 
infrastructurii, respectiv dotarea cu un 
buldoexcavator, care sa duca la dezvoltarea 
economica si sociala  durabila si echilibrata a 
comunei Tatarani. De asemenea, prin proiect 
se urmareste cresterea gradului de siguranta a 
populatiei rurale.  

•Datorita structurii drumurilor  si materialelor 
din care acestea sunt construite ( in marea lor 
majoritatea din pamant si piatra), dar si 
pozitionarii din punct de vedere geografic al 
comunei Tatarani, drumurile ofera o circulatie 
dificila si nu confera populatiei o siguranta in 
trafic.  De aici, rezulta si necesitatea 
achizitionarii unui buldoexcavator. 

 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectiv general  - Cresterea calitatii vietii in 
comuna si imbunatatirea serviciilor publice, ca 
urmare a dotarii acestora 

•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; evacuarea apelor 
provenite din inundatii/baltiri. 

Obiective 

•Curatarea si intretinerii drumurilor comunale  
si imbunatatirea capacitatii de raspuns la 
diferite situatii de urgenta (inundatii, eroziuni, 
cutremure),in special pentru pastrarea 
sigurantei cetatenilor comunei Tatarani. 

Rezultate 

•Pentru siguranta cetatenilor, este absolut 
necesara existenta, in dotarea comunei, a 
unui echipament care sa raspunda nevoielor 
acestora in situatii de urgenta. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Tatarani, comuna Tatarani, 

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  

 96.923 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 07.02.2018 - 

20.02.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA TATARANI, 

JUDETUL VASLUI 

Date de contact 

Telefon: 0235484110 

Mail: 
primaria_tatarani@yahoo.c

om 


