
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•” ÎNFRUMUSEŢARE CENTRU CIVIC ÎN COMUNA 
BĂLŢAŢI, JUDEŢUL IAŞI”

Denumirea 
proiectului

• Solicitantul și-a propus prin proiect înfrumuseţarea 
centrului civic al comunei Bălţaţi prin amenajarea de 
alei, construirea unui foişor, amplasarea de mobilier 
urban pe terenul în studiu, refacerea împrejmuirii 
primăriei şi şcolii şi amenajarea a două zone de 
parcare. 

•Obiectivul general al proiectului constă în 
îmbunătăţirea arhitecturii rurale din centrul comunei 
care să asigure atât conservarea cât şi perpetuarea 
moştenirii cultural - istorice şi arhitecturale a 
comunei cât şi creşterea calităţii vieţii şi atractivităţii 
zonei atât pentru populaţia locală cât şi pentru 
persoanele aflate în tranzit pe teritoriul comunei.

Descrierea 
proiectului 

•Îmbunătăţirea infrastructurii rurale din centrul 
comunei Bălţaţi ce asigură conservarea şi 
perpetuarea moştenirii cultural - istorice şi 
arhitecturale a comunei

•Creşterea calităţii vieţii şi atractivităţii zonei atât 
pentru populaţia locală cât şi pentru persoanele 
aflate în tranzit.

•Creşterea dialogului social prin crearea unui spaţiu 
de întâlniri şi oficieri de evenimente în aer liber

Obiective

•Amenajare teren aferent primarie: Amenajare 
parcare, Amenajare alei, Amenajare imprejmuire, 
Foișor structura+ arhitectura, Stâlpi de iluminat, 
Jardiniere, Reabilitare monument, Canalizare 
pluvială, Panou de onoare, Bănci 

•Amenajare teren aferent scoala: Demolare 
imprejmuire scoala, Amenajare imprejmuire, 
Parcare, Spații verzi

•S-au achiziționat: Barieră auto 4 m cu telecomandă 
- 2 buc, Barieră auto 7 m cu cartelă – 1 buc, Barieră 
auto 7 m cu telecomandă - 6 buc, Corp iluminat tip 
proiector – 10 buc, Stâlp iluminat ambiental – 1 
buc, Tablou electric – 2 buc.

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 BĂȚAȚI, 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: 
139.839,00 Euro

Valoarea contribuției private: 
70.492,00 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului:

27.03.2019 – 27.09.2021

Beneficiarul proiectului 
COMUNA BĂLȚAȚI

Date de contact: 

Aștefanei Vasile
0762253820

primariabaltati_is@yahoo.com


