Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

DOMENIUL AGRICULTURĂ – surse de surafață
M1
Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricolă
Reducere estimată a emisiilor de PM10 din trafic: >35% per km modernizat ( 20 km de drum modernizat)
A.1.1
Modernizare drumuri
Scăderea
4710 m
Iulian Chirilă,
2017-2018
de exploatație agricolă
cantităţilor de
Primarul
în comuna Țigănași,
particule
Comunei
județul Iași
atmosferice
Țigănași
A.1.2
Modernizarea
Scăderea
20 km
Elena
2016-2021
drumurilor de
cantităţilor de
Curcudel,
exploatație agricolă,
particule
Primarul
forestieră în comuna
atmosferice
Comunei
Mironeasa
Mironeasa
DOMENIUL REZIDENȚIAL (LOCUINȚE, CLĂDIRI PUBLICE, SPAȚII VERZI, ȘANTIERE) – surse de suprafață
M2
A.2.1

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

4.780.790 lei

PNDR

- nu s-a
obtinut
finantare

45.000.000
lei

Guvernul României
Fonduri europene

0%

Modificarea modului de încălzire a locuinţelor şi clădirilor publice prin înlocuirea etapizată a combustibililor fosili, utilizarea energiei solare/eoliene.
Instalare de panouri
Înlocuirea
Nr. panouri fotovoltaice Cristinel Albu, 2016-2022
500.000
Fonduri de stat
0%
fotovoltaice în comuna
lemnului pentru
Primarul
EURO
sau europene
Țuțora
încălzirea
Comunei
locuinţelor şi a
Țuțora
apei menajere
va reduce
emisiile
atmosferice:
PM10 >10%
NOx> 0,5 %

Nr.
M/A

A.2.2

M3

A.3.1

M4

Denumire

Producerea energiei
electrice din conversia
energiei solare în
energie electrică –
centrală fotovoltaică

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Înlocuirea
Nr. panouri fotovoltaice Dan Niță,
lemnului pentru
Primarul
încălzirea
Comunei
locuinţelor şi a
Miroslava
apei menajere
va reduce
emisiile
atmosferice:
PM10 >10%
NOx> 0,5 %
Reabilitarea termică a clădirilor publice şi a locuinţelor
Indicator:
>5% din blocurile de locuit reabilitate termic la nivelul judeţului până în 2022
>5% din clădirile publice reabilitate termic la nivelul judeţului până în 2022

Perioada de
implementare

2016-2021

Costuri

26.573.831
mii lei

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

POSCCE AXA 4.2
FEDR

- 4200
panouri cu
putere
totala
instalata
de 1 MW

Rezultat:
Reducerea la nivelul județului a cantităților de emisii atmosferice prin scăderea consumurilor de combustibili utilizaţi
Reduceri relative estimate la nivel județean:
PM10 > 10%
NOx > 0,5 %
C6H6 > 5 %
Reabilitarea termică a
Reducerea
Dumitru
2016-2021
5.000.000
Bugetul de stat
blocurilor de locuințe
emisiilor
Pantazi,
Euro
(MDRAP) POR
din municipiul Pașcani,
atmosferice prin Nr. clădiri reabilitate
Primarul
2014-2021
N/A
Bugetul local
inclusiv implementarea
scăderea
Municipiului
distribuței energiei
consumurilor de
Pașcani
termice pe orizontală
energie termică
şi indirect de
combustibili
fosili utilizaţi
Realizare/modernizare parcuri şi spaţii publice urbane de agrement, identificare terenuri degradate pentru plantare perdele forestiere/împăduriri

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

A.4.1

Extinderea și
modernizarea spațiilor
verzi din municipiul
Pașcani

A.4.2

Reconstrucţie ecologică
Suprafeţe împădurite
prin împădurirea
perimetrelor de
ameliorare Bărca,
Cruceru, Horpaz,
Uricani, VoroveştiRecea, aparţinând
Comunei Miroslava,
Judeţul Iaşi
Realizare/extindere retea de distributie a gazelor naturale
Realizare rețea de
Reducerea
Km de conducte gaze
distribuție a gazelor
cantității de
naturale în comuna
combustibil
Țuțora
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%

M5
A.5.1

Reducerea
poluării
atmosferice şi
îmbunătăţirea
condiţiilor de
viaţă
Reducerea
disconfortului
olfactiv provocat
de emisiile
atmosferice
specifice

Indicator de realizare

3 parcuri, locuri de
joacă pentru copii și
locuri de relaxare
pentru vârstnici

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Dumitru
Pantazi,
Primarul
Municipiului
Pașcani

2016-2017

500.000 Euro

Buget local

N/A

Dan Niță,
Primarul
Comunei
Miroslava

2016-2022

3.424.163 mii
lei

A.F.M.
I.T.R.S.V. SUCEAVA

- in 2016 sau
impadurit:
- 2,5 ha
Dancas
- 3 ha
Uricani

Cristinel Albu,
Primarul
Comunei
Țuțora

2016-2021

500.000
EURO

Fonduri de stat sau
europene

- a fost
depusa
cerere de
finanțare

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

A.5.2

Extindere rețea de gaze
naturale pentru
consumul casnic în
comuna Scobinți

A.5.3

Extinderea rețelei de
distribuție a gazelor
naturale în municipiul
Pașcani

Reducerea
cantității de
combustibil
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%
Reducerea
cantității de
combustibil
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Rețea distribuție pe
62,3 km

Gheorghe
Hrițcu,
Primarul
Comunei
Scobinți

2016-2021

9 241 560 lei

Bugetul local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri europene
Consiliul Județean

- nu s-a
obtinut
finantare

Km conducte gaze

Dumitru
Pantazi,
Primarul
Municipiului
Pașcani

2016-2021

500.000 Euro

Fonduri proprii
operator
Bugetul local

N/A

Nr.
M/A

Denumire

A.5.4

Aducţiunea de gaz
metan în comuna
Victoria şi racordarea
instituţiilor publice şi a
locuitorilor la reţeaua
de gaz metan.

A.5.5

Aducțiune gaz în satele
din comuna Prisăcani

Rezultat scontat

Reducerea
cantității de
combustibil
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%
Reducerea
cantității de
combustibil
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Km conducte

Daniel Crețu,
Primarul
Comunei
Victoria

2016-2021

13.200.000
lei

Bugetul local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri europene
Consiliul Județean

- proiect
spre
avizare

Km conducte gaz

Ghiorghe
Stanciu,
Primarul
Comunei
Prisăcani

2016-2021

4.000.000
euro

Fonduri europene

N/A

Nr.
M/A

A.5.6

Denumire

Aducțiunea gaze
naturale și înființare
rețea distribuție pentru
comuna Mironeasa.

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Reducerea
Km conducte gaz
cantității de
combustibil
lemnos utilizat
pentru încălzire
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx:
>1%, C6H6: >5%
A.5.7
Realizare rețea de
Reducerea
Km conducte gaz
distribuție a gazelor
cantității de
naturale în satele
combustibil
Horlești și Tăutești,
lemnos utilizat
comuna Rediu, județul
pentru încălzire
Iași
și implicit
reducerea
emisiilor
atmosferice
astfel: PM10:
>10%, NOx: >1%,
C6H6: >5%
DOMENIUL TRANSPORT – surse liniare
SUBDOMENIUL INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT – Surse liniare
M6
Încurajarea utilizării bicicletelor, a mersului pe jos

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Elena
Curcudel,
Primarul
Comunei
Mironeasa

2016-2021

45.000.000
lei

Guvernul României
Fonduri europene

-0%

Vasile Haidău,
Primarul
Comunei
Rediu

2016-2021

1 200 000
RON

-bugetul local,
-fonduri
guvernamentale

N/A

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

A.6.1

Crearea de piste pentru
bicicliști în comuna
Șipote

A.6.2

Amenajarea de piste de
biciclete în municipiul
Pașcani

A.6.3

Realizarea de piste
pentru biciclişti pe
amplasament nou, cu o
singură bandă, în
comuna Miroslava, Jud.
Iaşi

Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei
prin realizarea
unei reţele
coerente de
piste pentru
biciclete
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei
prin realizarea
unei reţele
coerente de
piste pentru
biciclete
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei
prin realizarea
unei reţele
coerente de
piste pentru
biciclete

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Km piste pentru
bicicliști

Primarul
Comunei
Șipote

2016-2021

1972 mii lei

Fonduri europene

0 – nu s-a
obtinut
finantare

15 km de piste de
biciclete pe principalele
artere de circulație și a
minim 5 locuri de
parcare pentru biciclete
în principalele zone de
interes

Dumitru
Pantazi,
Primarul
Municipiului
Pașcani

2016-2017

750.000 Euro

POR 2014-2021
(A.P. nr. 3)
Bugetul local

N/A

Km piste

Dan Niță,
Primarul
Comunei
Miroslava

2016-2017

1967, 564 mii
lei

AFM
Nr.regi.
100521/20.07.2011

0%

Nr.
M/A

A.6.4

A.6.5

M7
A.7.1

1

Denumire

Construirea de alei
pietonale şi de piste
pentru biciclişti în
comuna Victoria

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Potenţial de
Km piste
Daniel Crețu,
2016-2021
reducere a
Primarul
traficului local şi Km alei pietonale
Comunei
aglomeraţiei
Victoria
prin realizarea
unei reţele
coerente de
piste pentru
biciclete
Amenajare piste pentru Potenţial de
Km piste
Iulian Marcu,
2017-2018
biciclisti pentru comuna reducere a
Primarul
Ungheni
traficului local şi
Comunei
aglomeraţiei
Ungheni
prin realizarea
unei reţele
coerente de
piste pentru
biciclete
Reabilitare/modernizare infrastructură județeană de transport şi infrastructuri conexe
Subaxa 1 1
Potenţial de
Km de drumuri
Maricel Popa, 2016-2021
Modernizare drum
reducere a
reabilitate/modernizate Președinte CJ
județean DJ 246: lim.
traficului local şi
Iași
jud. Vaslui, - Tufeștii de
aglomeraţiei
Sus – Scânteia –
prin realizarea
intersecție DJ 248 unei reţele
Șcheia – Drăgușeni –
coerente de
Ipatele - Țibănești, km.
drumuri
20+450 – 56+506.

Subaxe strategice rutiere

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

4.400.000 lei

Bugetul local
Fonduri
guvernamentale
Fonduri europene
Consiliul Județean

- proiect
viitor

1.000.000
Euro

Fonduri europene

- nu s-a
obtinut
finantare

67,272.278
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Nr.
M/A

A.7.2

A.7.3

A.7.4

A7.5

Denumire

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Subaxa 2
Modernizare drum
județean DJ 281C:
intersecție DN 28A
(Blăgești) – Hărmănești
– Todirești – Coasta
Măgurii – Cotnari –
intersecție DN 28B
(Cotnari), km. 0+000 –
25+053.
Subaxa 3
Modernizare drum
județean DJ 244D: lim.
jud. Vaslui – Dolhești –
Ciortești – Coropceni
(intersecție DN 24) km.
25+500 – 32+800, km.
34+800 – 38+693.
Subaxa 4
4.1. Modernizare drum
județean DJ 208N:
Lespezi (intersecție DJ
208) – Vânători, km.
1+000 – 6+720.

Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei
prin realizarea
unei reţele
coerente de
drumuri

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei
prin realizarea
unei reţele
coerente de
drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Subaxa 4
4.2. Modernizare drum
județean DJ 208F: Heci
(intersecție DJ 208) –
Tătăruși – Iorcani – lim.
jud. Suceava, km. 0+000
– 12+462.

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

2016-2021

49,170.346
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

16,728.264
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

12,812.947
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

29,508.477
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

A.7.6

Subaxa 5
5.1. Modernizare drum
județean DJ 280D:
intersecție DN 28A
(Ruginoasa) – Heleșteni,
km. 0+000 – 6+464.

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

A.7.7

Subaxa 5
5.2. Modernizare drum
județean DJ 208G:
Kogălniceni – Oboroceni
– intersecție DJ 280D,
km. 18+223 – 23+616.

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

A.7.8

Subaxa 5
5.3. Modernizare drum
județean DJ 207M:
intersecție DN 28 –
A.I.Cuza, km. 0+000 –
6+178.

A.7.9

Subaxa 5
5.4. Modernizare drum
județean DJ 201C: lim.
jud. Neamț - Răchiteni –
intersecție DN 28, km.
10+500 – 16+350.

Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

2016-2021

15,304.170
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

9,519.594 mii
lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

14,427.068
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

12,421.088
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Nr.
M/A

Denumire

A.7.10

Subaxa 6
6.1. Modernizare drum
județean DJ 249E: DN
28 (Tomești) - Țuțora,
km. 0+000 – 7+837.

A.7.11

Subaxa 6
6.2. Modernizare drum
județean DJ 249D:
intersecție DJ 249E –
Moreni – Prisecani –
Grozești – intersecție DJ
244F, km. 2+300 –
30+969
Subaxa 7
7.1. Modernizare drum
județean DJ 282D:
Românești – Podu
Iloaiei (intersecție DJ
281 km. 14+834) –
Popești – Mădârjac, km.
6+057 – 14+834, km.
17+684 – 24+036, km.
25+036 – 38+828

A.7.12

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Potenţial de
reducere a
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

Km de drumuri
reabilitate/modernizate

Potenţial de
Km de drumuri
reducere a
reabilitate/modernizate
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

2016-2021

13,868.840
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

59,804.881
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

62,554.773
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Nr.
M/A

A7.13

A.7.14

M8
A.8.1

A.8.2

Denumire

Subaxa 8
8.1. Modernizare drum
județean DJ 282B:
intersecție DN 24C –
Bivolari – Traian –
Spineni – intersecție DJ
282F, km. 0+000 –
12+918
Subaxa 8
8.2. Modernizare drum
județean DJ282F: DJ
282C – Andrieșeni, km.
0+000 – 12+898

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Potenţial de
Km de drumuri
reducere a
reabilitate/modernizate
traficului local şi
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Maricel Popa,
Președinte CJ
Iași

2016-2021

21,017.711
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

Potenţial de
Km de drumuri
Maricel Popa,
reducere a
reabilitate/modernizate Președinte CJ
traficului local şi
Iași
aglomeraţiei prin
realizarea unei
reţele coerente
de drumuri
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii locale de drumurilor sătești și comunale
Modernizare drumuri
Realizarea unei
6,3 km drumuri
Gheorghe
locale în comuna
reţele coerente
asfaltate, podețe,
Hrițcu,
Scobinți
de drumuri,
șanțuri betonate
Primarul
scăderea
Comunei
emisiilor de
Scobinți
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
Reabilitarea DC 121
Reducerea în
5 km
Pamfilică
intensitate a
Brînză,
zgomotelor și a
Primarul
noxelor prin
Comunei
fluidizarea
Cucuteni
traficului auto

2016-2021

26,014.107
mii lei

Fonduri europene,
buget propriu

- in stadiu
de
proiectare

2017-2018

7.011.540 lei

FEADR, bugetul
local

- 28%
- termen
finalizare
aprilie
2018

2016-2018

1.000.000
Euro

MDRAPFE și buget
local

0%

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

A.8.3

Dezvoltarea căilor de
circulație pietonală
(trotuare și pavare, alei
și a drumurilor
periferice)

A.8.4

Modernizare prin
asfaltare drum comunal
121C, sat Ruginoasa și
Vascani, în lungime de
5,7 km

Realizarea unei
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
Asigurarea unei
circulații fluente
a
autovehicolelor,
reducerea
timpului de
deplasare,
reducerea
consumului
specific de
carburanți și a
emisiilor de gaze
cu efect de seră

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

30 km

Elena
Curcudel,
Primarul
Comunei
Mironeasa

2016-2021

1.000.000
Euro

Guvernul României
Fonduri europene

0%

5,7 km

Dănuț
Nechifor,
Primarul
Comunei
Ruginoasa

08.04.201607.04.2017

7.472.594,0
lei

M.D.A.R.P.F.E
OUG 28/2013

N/A

Nr.
M/A

Denumire

A.8.5

Modernizare prin
asfaltare drumuri
comunale, sat
Ruginoasa și Rediu, în
lungime de 5,4 km

A.8.6

Modernizare drumuri
prin asfaltare în sat
Erbiceni

Rezultat scontat

Asigurarea unei
circulații fluente
a
autovehiculelor,
reducerea
timpului de
deplasare,
reducerea
consumului
specific de
carburanți și a
emisiilor de gaze
cu efect de seră
Realizarea unei
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

5,4 km

Dănuț
Nechifor,
Primarul
Comunei
Ruginoasa

08.04.2016
07.04.2017

7.678.194,0
lei

M.D.A.R.P.F.E
OUG 28/2013

N/A

4,5 km

Ionel Lungu,
Primarul
Comunei
Erbiceni

2016-2018

3.488.940 lei

MDRAPFE

N/A

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

A.8.7

Modernizare drumuri
prin asfaltare în comuna
Ipatele, județul Iași (DC
71)

A.8.8

Modernizare drumuri
prin asfaltare în comuna
Ipatele, sat Alexești,
județul Iași - DC 134A

A.8.9

Modernizare drumuri
locale în comuna
Bârnova, Județul Iași,
6,14 km

Realizarea unei
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
Realizarea unei
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
Realizarea unei
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Km drumuri

Costică
Postârnac,
Primarul
Comunei
Ipatele

2016-2018
În implementare

4.757 .670,87
lei

PNDL
Subprograrnul
”Modernizarea
satului românesc"

Stadiul fizic
realizat de
89 %

Km drumuri

Costică
Postârnac,
Primarul
Comunei
Ipatele

2016-2018
În implementare

5.138.901 ,24
lei

PNDL
Subprograrnul
”Modernizarea
satului românesc

Stadiul fizic
realizat de
100 %

6,14 km

Mihai Balan,
Primarul
Comunei
Bârnova

2016-2019

5.407.851 lei

Buget
local/Fonduri
Europene

organizare
licitatie
atribuire
contract
lucrari

Nr.
M/A

Denumire

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017
- semnat
contract
finantare
MDRAP
- in
executie
drum prin
betonare
cu lungime
de 5,411
km
- 51%

A.8.10

Reabilitare și
modernizare drumuri
comunale și sătești – 30
km

Realizarea unei
30 km
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți specifici
autoturismelor și
drumurilor
neasfaltate

Elena
Curcudel,
Primarul
Comunei
Mironeasa

2016-2021

45.000.000
lei

Guvernul României
Fonduri europene

A.8.11

Modernizarea drumul
intravilan în lungime de
12 km

Sorin
Chelariu,
Primarul
Comunei
Fântânele

2016-2017

3.000.000
euro

Guvernul României

A.8.12

Modernizare drumuri
de interes local în
comuna Cepleniţa,
judeţul Iaşi

Realizarea unei
12 km
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți specifici
autoturismelor și
drumurilor
neasfaltate
Realizarea unei
44.861 mp
reţele coerente
de drumuri,
scăderea
emisiilor de
poluanți specifici
autoturismelor și
drumurilor
neasfaltate

Dumitru Laiu,
Primarul
Comunei
Ceplenița

2016-2021

5.546.030 lei

Fonduri europene –
A.F.I.R.

Semnat
contractul
de
finantare

Nr.
M/A

A.8.13

Denumire

Modernizare drumuri
de interes local în
comuna Cepleniţa,
judeţul Iaşi

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Realizarea unei
4.937 m
Dumitru Laiu, 2016-2019
5.311.138 lei
Fonduri
Semnat
reţele coerente
Primarul
guvernamentale –
contractul
de drumuri,
Comunei
P.N.D.L..
de
scăderea
Ceplenița
finanțare
- lucrare in
emisiilor de
executie
poluanți specifici
autoturismelor și
drumurilor
neasfaltate
A.8.14
Modernizare drumuri
Realizarea unei
Km drum – 5,2
Iulian Marcu,
2017-2018
Fonduri
- s-au
satesti in comuna
reţele coerente
Primarul
guvernamentale –
solicitat
Ungheni
de drumuri,
Comunei
P.N.D.L..
fonduri
scăderea
Ungheni
MDRAPFE
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
A.8.15
Modernizare drumuri
Realizarea unei
Km drum - 7,0
Iulian Marcu,
2017-2018
Fonduri
- s-au
de interes local in
reţele coerente
Primarul
guvernamentale –
solicitat
comuna Ungheni
de drumuri,
Comunei
P.N.D.L..
fonduri
scăderea
Ungheni
MDRAPFE
emisiilor de
poluanți
specifici
autoturismelor
și drumurilor
neasfaltate
DOMENIUL PROMOVARE, CONȘTIENTIZARE, INOFRMARE
M9
Campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de poluare şi ploluanţii specifici, măsurile propuse pentru
menţinerea calităţii aerului

Nr.
M/A

A.9.1

Denumire

Rezultat scontat

Indicator de realizare

Responsabil

Perioada de
implementare

Costuri

Sursa de finanțare

Stadiu
realizare la
01.11.2017

Campanii de
conștientizare, Comuna
Țuțora

Conştientizarea
populaţiei
potenţial
afectată de
poluanţii
atmosferici

Nr. de campanii
desfăşurate, nr. de
persoane informate

Cristinel Albu,
Primarul
Comunei
Țuțora

2016-2021

20.000 lei

Fonduri de stat sau
europene

-1
campanie

