
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•”MODERNIZARE DRUMURI ÎN SATUL BĂDENI 
DC 151 ȘI DS 188, COMUNA SCOBINȚI, 
JUDEȚUL IAȘI”

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul și-a propus prin proiect modernizarea 
drumurilor DC 151 și DS 188, pe o lungime de 
807m. Prin modernizarea drumurilor vor fi 
influențate în sens pozitiv condițiile de trai ale 
localnicilor și activitatea economico-comercială. 
Principalele elemente constructive: lățime parte 
carosabilă 4.00 x 5.5 m; acostamente 2 x 0.75 m; 
amenajare 1330 m de rigole de beton. Prin 
implementarea proiectului se dorește a se 
amenaja 8 drumuri laterale pe o lungime de 20 ml 
cu structura rutiera similară cu cea a drumului 
principal.

Descrierea 
proiectului 

•Modernizare drum DC 151 cu o lungime de 407 
ml în satul Bădeni, comuna Scobinți, județul Iași
•Modernizare drum DS 188 cu o lungime de 400 
ml în satul Bădeni, comuna Scobinți, județul Iași
•Amenajare 8 drumuri laterale în satul Bădeni, 
comuna Scobinți, județul Iași

Obiective

•Au fost modernizate drumurile DC 151 cu o 
lungime de 407 ml și DS 188 cu o lungime de 400 
ml, în satul Bădeni, comuna Scobinți, județul 
Iași. 
•Au fost amenajare 8 drumuri laterale în satul 
Bădeni, comuna Scobinți, județul Iași.

Rezultate

• Este foarte important personalul și forța de 
muncă cu care se lucrează. Trebuie acordată o 
foarte mare seriozitate în acest sens.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 „Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul Strategiilor 
de Dezvoltare Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA SCOBINȚI, SAT 

BĂDENI, 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: 
133.230,00 Euro

Valoarea contribuției private: 
43.401,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului:

30.08.2018 - 21.07.2021

Beneficiarul proiectului 
COMUNA SCOBINȚI

Date de contact: 

Hrițcu Gheorghe 
02322720310

primaria_scobinti@yahoo.com


