
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală „ Asociația Podișul de Nord al Bârladului „  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achiziție buldoexcavator în comuna 
Oțeleni, județul Iași

Denumirea 
proiectului

• Prin acest proiect, comuna Oțeleni și-a propus achiziționarea unui
buldoexcavator dotat cu acesorii diverse care să poată fi folosit la
diverse lucrari ocazionale ale comunei, cum ar fi: întreținerea
drumurilor, deszapezirea, situații de urgență, taluzare șanțuri
pentru evitarea inundațiilor, săpare șanțuri, plantare pomi, alte
lucrări edilitar gospodărești, deoarece, comuna Oțeleni la
momentul depunerii Cererii de Finanțare la GAL, nu avea în dotare
un utilaj care să poată ajuta comunitatea avand in vedrere ca
vara, torenții abundenți care se formează pe dealuri,
distrug drumurile și blochează șanțurile și podețele cu
aluviuni. De asemenea izolarea față de alte localități a
făcut ca în Oțeleni să fie nevoie de numeroase lucrări
tehnico-edilitare pentru a aduce imaginea și
funcționalitatea comunei la un standard mai înalt și de
asemenea să ridice standardul de viață al locuitorilor
comunei.

•Comuna Oțeleni și-a propus prin proiect să achiziționeze
următoarele:

•Buldoexcavator

•Cupa de excavare

• Lama de zăpadă

Descrierea 
proiectului 

• Îmbunătățirea accesibilității străzilor din comuna Oteleni in
condițiile unor ninsori abundente;

•Creșterea siguranței participanților la trafic pe drumurile de pe
raza comunei Oțeleni;

•Creșterea activității comunei pentru locuitori, mai ales pentru
populația tanara care în acest mod va fi mai puțin dornică să
migreze spre alte comune sau orașe;

• Intreținerea și curățenia drumurilor din comună;

•Obținerea unei dezvoltări a teritoriului GAL "Podișul de Nord al
Bârladului" , echilibrate si crearea si menținerea de locuri de
muncă.

Obiective

•Prin finalizarea proiectului, în comuna Oțeleni, s-au obținut 
următoarele:

• S-au creat premise pentru întreținerea drumurilor, 
deszapezirea, interventia in situații de urgență, taluzare șanțuri 
pentru evitarea inundațiilor, săpare șanțuri, plantare pomi, alte 
lucrări edilitar gospodărești in comuna Oțeleni

• S-a imbunatatit imaginea și funcționalitatea comunei Oteleni in 
sensul cresterii standardul de viață al locuitorilor comunei.

• S-a imbunatatit procesul  de perfecționare a managementului 
public și de continuare a reformei în administrația publică din 
teritoriul GAL

Rezultate

• Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și de a asigura intensificarea 
și diversificarea formelor de consultare publică, în vederea identificării 
problemelor comunității, prioritizării acestora și formulării de recomandări 
pentru intervenție rămân coordonatele necesare ale unui management 
public eficient, performant, transparent și realizat la standarde europene

• Autoritățile administrației publice locale din teritoriul GAL au contientizat 
ca accesarea fondurile europene disponibile in planul de finantare al SDL 
antrenează nu numai resurse financiare, materiale și umane, ci și un 
necesar și evident proces de perfecționare a managementului public și de 
continuare a reformei în administrația publică din teritoriul GAL

• O noua analiză a nevoilor în teritoriul GAL și ale beneficiarilor pentru a 
asigura eficiența operațiunilor finanțate. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
Comuna Oțeleni, județul Iași

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305: art. 20

Domeniul de intervenție  

DI: 6B) Încurajarea 
dezvoltării locale în zonele 

rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

66.985,08 euro

Valoarea contribuției 
private: 

14,92 euro

Perioada de implementare a 
proiectului 23.02.2018-

23.02.2020

Beneficiarul proiectului:
Comuna Oțeleni, județul Iași

Date de contact: Gherăiescu
Felician Mihai, tel. 

0232/718027, email:
primariotelenioteleni@yahoo.ro


