
 

ASOCIAŢIA 

,, VALEA TUTOVEI SI ZELETINULUI” 

Împreună suntem mai buni! 

,,MISIUNEA NOASTRĂ ESTE ACEEA DE A CREŞTE CALITATEA VIEŢII OAMENILOR 

 DIN VALEA TUTOVEI ŞI ZELETINULUI PRIN VALOAREA MUNCII LOR” 

COMUNELE  MEMBRE GAL: 

Băcani, Ciocani, Coroieşti, Ghergheşti, Iana, Ibăneşti, Iveşti, Perieni, Pogana, Pogoneşti, Puieşti, 

Voineşti, Tutova din judeţul Vaslui şi comunele Podu Turcului si Glăvăneşti din judeţul Bacau. 

 

STADIUL IMPLEMENTARII SDL – Mai 2022 

 

Masura 3.3 – Dezvoltare locală in mediul rural 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale 

și ONG-uri. 

Beneficiarii acestei măsuri au fost comunele şi indirect toţi locuitorii din teritoriul GAL. 

Obiective specifice ale măsurii: Reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor din teritoriu prin dezvoltarea serviciilor publicr locale, realizarea incluziunii sociale. 

Prin intermediul acestei măsuri au beneficiat de sprijin public nerambursabil de 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile toate comunele partenere GAL. 

COMUNA BĂCANI – proiect cu titlul ,, DOTARE GRĂDINIȚĂ CU 3 SĂLI DE GRUPĂ ȘI 

AMENAJARE PARC ÎN SAT BĂCANI, COMUNA BĂCANI, JUDEȚUL VASLUI,, . proiectul 

este finalizat si a primit finantare publica nerambursabila in valoare de 67.083,06 euro. 

 

                  

                                                                                             



 

 

COMUNA GHERGHESTI - ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICIILE PUBLICE DIN COMUNA GHERGHEŞTI, JUDEŢUL VASLUI. Prin proiect solicitantul 

a achiziţionat tractor de 110CP cu încarcator frontal, instalaţie de udat/stropit drumuri publice, lama de 

zăpadă, sărăriţă, cositoare cu brat scurt, remorcă, disc. 

        

,,L-am achizitionat prin fonduri europene, cu ajutorul celor de la GAL Valea Tutovei si 

Zeletinului si a costat aproape 4 miliarde de lei vechi. Are de toate: încãrcãtor si ridicãtor frontal, 

cisternã, lamã de zãpadã, sãrãritã, cositoare, grapã cu discuri si remorcã, pe care o vedeti cã deja 

am atasat-o. E aur pentru comuna noastrã, mai ales iarna, când noi, acolo în acel fund de lume 

suntem izolati” spunea primarul comunei Ghergheşti intr-un interviu acordat ziarului Vremea 

Noua de Vaslui. Proiectul este finalizat si a primit finantare publica nerambursabila in valoare de 

73.027,80 euro. 
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