ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PROBOTA
JUDEŢUL IAŞI
Loc. Probota, judeţul Iaşi Telefon 0232-297572, cod 707395
_________________________________________________________________
PROIECTE FINALIZATE ȘI ÎN CURS DE DERULARE ÎN COMUNA PROBOTA
Obiective

Tip de investiție

„Sistem integrat de alimentare
cu apă, canalizare și epurare a
apelor uzate, în comuna Probota,
județul Iași”.
Contractul de finanțare cu nr.
3237/07.05.2014, din cadrul
Programului Național de
Dezvoltare Locală, subprogramul
„Modernizarea satului
românesc”

Alimentare cu
apă, canalizare și
epurare a apelor
uzate, în comuna
Probota, județul
Iași

Lista cheltuielilor
eligibile










Realizare
branșamente
el.jt in st
pompe;
Cond. Aducț.
Gravitațională;
Stație tratare
clorin.Perieni;
Înmagazinare
loc. Perieni ;
Distribuție
ProbotaPerieni;
Stație pompe
apă Vlădeni
Rețele
canalizare
Epurare
biologică

Costuri

Stadiul
proiectului

Valoarea totală finală
a contractului :
23.189.094,58 RON
TVA inclus

Alimentare
cu apă –
100%

Perioada
derulării
proiectului
13.10.2009
–
30.12.2017

Canalizare
– 90%
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„Modernizare D.I. 956 în
localitatea Perieni, Comuna
Probota, Județul Iași”.
Contractul de finanțare cu nr.
C413322011212465718/10.06.20
14, face parte din Programul
Național pentru Dezvoltare
Rurală
„Consolidare, reabilitare și
modernizare la școala cu clasele
I-IV, sat Perieni, comuna
Probota, județul Iași”.
Contractul de finanțare nr.
4931/30.12.2014 din cadrul
Programului operațional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 –
Îmbunătățirea infrastructurii
sociale.
„Modernizare prin asfaltare
drumuri în comuna Probota,
județul Iași (sat Perieni 3,5 km,
sat Probota 1,0 km)”.
Contract de finanțare nr.
14059/09.09.2015
Obiectivul investiției este cuprins
în Programul naţional de
dezvoltare locală- Subprogramul
„Modernizarea satului
românesc”- Domeniul
construirea/modernizarea/reabilita
rea drumurilor publice clasificate
şi încadrare în conformitate cu
prevederile legale în vigoare ca

Modernizare D.I.
956 (drum
interior) în
localitatea
Perieni, Comuna
Probota, Județul
Iași

Cheltuieli pentru
investitia de baza:
constructii si lucrări
de intervenții

Valoarea eligibilă –
207.970,61;
Valoarea neeligibilă
167.384,43 RON cu
TVA inclus
TOTAL= 375.355,04
RON

Finalizat

03.09.2014
–
22.12.2014

Consolidare,
reabilitare și
modernizare la
școala cu clasele
I-IV, sat Perieni,
comuna Probota,
județul Iași

Cheltuieli pentru
investiția de bază:
- Demolări
- Reabilitare
construcție
existentă
- Instalații
- Dotări PSI

Valoare totală
eligibilă:884.463,59
lei
Valoare neeligibilă
inclusiv TVA:
831.481,78 lei
Valoare totală proiect:
1.715.945,37 lei

Stadiu fizic
realizat –
100 %

30.12.201430.12.2015

Modernizare prin
asfaltare drumuri
în comuna
Probota, județul
Iași (sat Peieni
3,5 km, sat
Probota 1,0 km)

Modernizare a 3
tronsoane:
1. Tronson 1(sat
Perieni)-2060
m
2. Tronson 2 (sat
Perieni)1408m
3. Tronson 3 (sat
Probota)-1032
m

Valoarea totală a
investiţiei este de
5.734.412 lei, din care
valoarea cheltuielilor
care se pot finanţa de
la bugetul de stat prin
Program este de
4.325.232 lei.

Stadiu fizic
-75%

09.09.201611.12.2017
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drumuri judeţene, drumuri de
interes local, respectiv drumuri
comunale şi/sau drumuri publice
din interiorul localităţilor.
„Reabilitare și modernizare
școala gimnazială „Petru
Anghel”Probota, comuna
Probota, județul Iași.
Contract de finanțare nr.
802/6562/24.11.2016 din cadrul
Programul Naţional de
Dezvoltare Local, subprogramul
„Modernizarea satului românesc”,
Domeniul realizare/extindere
/modernizare/dotare a unităților
de învățământ preuniversitar

Reabilitare și
modernizare
Școala
Gimnazială
„Petru Anghel”
Probota, comuna
Probota, județul
Iași.

Cheltuieli pentru
investiția de bază:
- Demolări
- Reabilitare
construcție
existentă
- Instalații
- Dotări PSI

Valoarea totală a
investiției =
2.786.649,00 lei din
care valoarea
cheltuielilor care se
pot finanța de la
bugetul de stat prin
Program sunt de
2.587.231,00 lei

În curs de
implementa
re

„Reabilitare și modernizare
școala primară Bălteni, sat
Bălteni, comuna Probota,
județul Iași.”
Contract de finanțare nr.
804/6560/24.11.2016 din cadrul
Programul Naţional de
Dezvoltare Local, subprogramul
„Modernizarea satului românesc”,
Domeniul realizare/extindere
/modernizare/dotare a unităților
de învățământ preuniversitar

Reabilitare și
modernizare
Școala Primară
Bălteni, sat
Bălteni, comuna
Probota, județul
Iași

Cheltuieli pentru
investiția de bază:
- Demolări
- Reabilitare
construcție
existentă
- Instalații
- Dotări PSI

Valoarea totală a
investiției =
1.700.520,00 lei din
care valoarea
cheltuielilor care se
pot finanța de la
bugetul de stat prin
Program sunt de
1.571.208,00 lei

În curs de
implementa
re

„Reabilitare și modernizare
școala gimnazială „Grigore

Reabilitare și
modernizare

Cheltuieli pentru
investiția de bază:

Valoarea totală a
investiției =

În curs de
implementa

4 ani
începând cu
data
semnării
contractului
de finanțare

4 ani
începând cu
data
semnării
contractului
de finanțare

4 ani
începând cu
3

Sturdza”Perieni, sat Perieni,
Comuna Probota, județul Iași”
Contract de finanțare nr.
803/6561/24.11.2016 din cadrul
Programul Naţional de
Dezvoltare Local, subprogramul
„Modernizarea satului românesc”,
Domeniul realizare/extindere
/modernizare/dotare a unităților
de învățământ preuniversitar

Școala
Gimnazială
„Grigore
Sturdza”Perieni,
sat Perieni,
Comuna Probota,
județul Iași

-

-

Demolări
Reabilitare
construcție
existentă
Instalații
Dotări PSI

1.785.258,00 lei din
care valoarea
cheltuielilor care se
pot finanța de la
bugetul de stat prin
Program sunt de
1.650.864,00 lei

re

data
semnării
contractului
de finanțare

4

