
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Microregiunea Belcești-Focuri  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ DIN COMUNA FOCURI, JUDEȚUL IAȘI 

Denumirea 
proiectului 

•Comuna Focuri din județul Iași, intenționează, prin 
intermediul acestui proiect, să doteze Serviciul public 
de gospodărire comunală existent, cu un autovehicul 
multifuncțional dotat cu benă basculabilă, placă de 
prindere lamă/plug, cu freză de zăpadă cu lățime de 
lucru de minim 2,4m, perie frontală cu lățime de lucru 
de minim 2,5m, suprastructură de vidanjat cu 
capacitate de minim 4 mc, dotată cu instalație de 
curățare și desfundare canalizări, care să corespundă 
standardelor europene, necesar pentru deszăpezirea, 
întreținerea drumurilor și trotuarelor pe timpul iernii, 
curățarea și măturarea asfaltului, transportul 
materialului pietros, pământ, vidanjarea foselor 
septice atât la unități cât și la populația comunei. 

Descrierea 
proiectului  

•Îmbunătățirea serviciilor de bază destinate 
populației rurale din cadrul comunei Focuri, județul 
Iași prin achiziția unui echipament multifuncțional 
performant, de ultimă generație. 

•mbunătățirea serviciilor de bază destinate populației 
rurale și calității vieții din comuna Focuri, precum și 
creșterea numărului de beneficiari ai serviciilor 
îmbunătățite din teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri. 

•Protecția mediului prin investiții privind achiziția 
unui echipament multifuncțional performant 

•Utilizarea inovației prin achiziția unui echipament 
multifuncțional cu o tehnologie de ultimă generație 

Obiective 

•S-a achiziționat un autovehicul multifuncțional dotat 
cu benă basculabilă, placă de prindere lamă/plug, cu 
freză de zăpadă cu lățime de lucru de minim 2,4m, 
perie frontală cu lățime de lucru de minim 2,5m, 
suprastructură de vidanjat cu capacitate de minim 4 
mc, dotată cu instalație de curățare și desfundare 
canalizări, care să corespundă standardelor europene. 
Astfel este ușurată deszăpezirea, întreținerea 
drumurilor și a trotuarelor pe timpul iernii, curățarea și 
măturarea asfaltului, transportul materialului pietros, 
pământ, vidanjarea foselor septice atât la unități cât și 
la populația comunei. 

Rezultate 

• Am învățat că seriozitatea beneficiarului primează în 
implementarea proiectului. Recomandăm atenție 
sporită la selectarea furnizorilor de bunuri și servicii.  

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  
COMUNA FOCURI, JUDEȚUL 

IAȘI 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 

20 

Domeniul de intervenție   

6B - Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

151.606 Euro 

Valoarea contribuției 
private  28.805 Euro 

Perioada de implementare a 
proiectului:  

06.08.2018-02.12.2019 

Beneficiarul proiectului 
COMUNA FOCURI 

Date de contact:                 
Macovei Vasile / 

0232413620; 0740161580; 
primariafocuri@yahoo.com 


