
Proiecte de investitii realizate in perioada 2016-2020 

 „Modernizare drumuri si strazi in comuna Laza, judetul Vaslui” proiect 

realizat cu fonduri europene nerambursabile prin programul PNDR 2014-2020 in 

valoare de 4.156.714.53 lei fara TVA. Prin proiect s-a realizat asfaltarea a 4,3 km 

drumuri respectiv : 

- Drumul satesc din satul Sauca de la DN 2F până la DJ 247  (Școala Sauca);  

- Toate strazile din zona cartier sat Laza; 

-  DC 105 din DN 2F la Târg Laza. 

 

 Proiectul „Servicii de baza in comuna Laza”  proiect realizat 100 % prin 

fonduri europene nerambursabile Masura 19/2/7/4 prin GAL „Valea Racovei”. 

Valoarea proiectului este de 329.798,5 lei fara TVA și  392.460,2 lei cu TVA prin 

care s-a achizitionat un tractor cu accesorii (remorcă, cisterna, tocator vegetatie, 

freză de zăpadă și sărăriță).  

 

 Construire „Centru cultural in localitatea Laza”, finanțat integral din bugetul 

local. Valoarea investiției este de  1.405.429,42  lei. Lucrarea, executată de SC 

DREFIG LST SRL,  este aproape finalizată, urmând recepția la terminarea lucrarii, ce 

va avea loc în cursul lunii august 2020. 

 

  „Modernizare Strada Principala de la DN 2F (Piata -Targ -Obor )-Ravena 

Laza-  (DJ 247) la Primaria Laza Comuna Laza  judeţul Vaslui” . Proiectul vizează 

asfaltarea drumului de la DN2F, zona IAS  Laza,  la Primăria Laza și DJ 247  magazin 

Vioangel. Acest proiect este inceput în anul 2015, dar nu a fost finalizat din cauza 

ca firma care a castigat initial contractul de executie (SC UNGUREANU TRANS) nu a 

executat lucrarea în termenul stabilit si nici nu a dorit prelungirea contractului din 

motiv că lucrarea este subevaluată. În aceste condiții, a fost necesara reevaluarea 

lucrării si scoaterea din nou la licitatie a restului de executat. Câstigătoarea 

licitației, SC Conbetas SRL, are termen de finalizare a lucrării 14.10.2020 

 

 „Construire dispensar uman în localitatea Laza, județul Vaslui” finanțat prin 

PNDL 2. Valoarea estimată a investiției este de 2.048.064 lei. Prin proiect se va 



construi un nou dispensar uman regim de înălțime P+M care va avea Suprafata 

construita de 361 mp si suprafata desfasurata totala de 505 mp, cu spatiu pentru 5 

cabinete medicale și zone functionale necesare activitatii (Vestiare, bai, centrala 

termica etc).  Lucrarea este executata de SC SCIR SA, iar la aceasta data este în faza 

de realizare a zidariei peste parter. 

 
 

 „Construire poduri în comuna Laza”, finanțat prin PNDL 2. Valoarea estimată 

a investiției este de 2.364.117,96 lei. Prin acest proiect se construiesc 5 poduri: 2 în 

satul Sauca și 3 în satul Laza, și anume Podul din zona școlii Sauca, podul din zona 

Bulboaca I.T. Dumitru, podul din zona Florea Petru, podul din Zona Chiricioaei 



Traian și podul din zona Palimaru. Totodata, se vor amenaja și rampe de acces la 

poduri din asfalt ce totalizează 890 ml. La această dată, sunt executate fara 

amenajarea rampelor de acces 3 poduri: Podul din zona școlii Sauca, podul din 

zona Bulboaca I.T. Dumitru și podul din zona Florea Petru; sunt in curs de executie 

ultimele 2 poduri. 

 

 „Construirea pod peste pârâul Sauca”,  finanțat tot prin PNDL 2, cu o valoare 

estimată de 481.939,61 lei, vizează construirea podului peste pârâul Sauca din 

zona Savin. Lucrarea este executată prin asocierea de firme SC DRUM CONSTRUCT 

SRL  & SC ANDRY-CONS SRL, iar la această data lucrarea este în faza de finalizare 

culee stânga si dreapta si s-a început transportul pietrei (bolovanilor)  pentru 

execuția gabioanelor.  

 

 Prin proiectul de investiții „Suplimentare sursă de apă prin construirea unui 

puț în sat Laza, comuna Laza, județul Vaslui” a fost construit al doilea foraj la  

adâncimea de 130 m pentru a rezolva problema deficitului de apă din satul Laza. 

Lucrarea este executata de SC STOCON SRL Bacau. Forajul a fost dat în exploatare, 

iar din debitul maxim al forajului stabilit  la 3.9 l/s  este exploatat cu un debit de 2,5 

l/s și urmează in perioada imediat următoare recepția la terminarea lucrărilor. 

Finanțarea acestei investii s-a făcut din bugetul local. 

 

 „Amenajare teren de sport cu gazon sintetic multisport la Scoala Gimnazială 

Mihai Eminescu Laza” este un proiect cu finanțare din bugetul local si se va realiza 

în scopul asigurării desfășurării orelor de sport și competițiilor sportive în condiții 

de siguranță, suprafața existentă (asfalt) prezentând un factor de risc sporit de 

accidentare pentru copii. 

 

 

 Prin ordinul 2934/17.10.2019 a fost modificată Lista – sinteză a obiectivelor 

de investiții din cadrul subprogramului „Lucrări de primă urgență”  în lista 

modificată apare și investiția „Modernizarea infrastructurii rutiere afectate de 

viiturile din cursul anului 2019 in comuna Laza” proiectul se va  realiza prin 



Compania Națională de Investiții  și vizează modernizarea  a 5,175 km de drumuri 

sătești si comunale astfel: 

Sat Laza 

- drumul  din intersectie  Bejenaru Petru la intersectie Balan Felician; 

- de la intersectie drum Asavei Georgel  la Boață Ștefan și de la intersectie  

drum zona Gache Adrian spre Asavei  Viorel, cu legatura la rampa de acces a 

podului  ce se executa; 

- drumul comunal DC 105 din zona tîrgului de la asfaltul existent pe o lungime 

de 1 km până după ferma Vanbet. 

 

Sat Sauca  

- De la podul din zona școlii (Proca Ion) spre  Andone Constantin până în DJ 

247; 

- De la pod zona Gache Ion până la Alexandru Neculai. 

 

Sat Râșnița 

 

- De la Spiridon Mihai spre  Gache Gheorghe până la Balan Valența 

Sat Bejenești; 

- Din drumul județean DJ 247 până la Vieru Constantin. 

Pentru proiectul susmenționat a fost întocmit studiul de fezabilitate și transmis 

către CNI, a fost evaluat în CTE din cadrul CNI urmând procedura de organizare  

licitație pentru proiectare și execuție lucrări. Valoarea estimata a investitiei este de 

11.019.589,94 lei 

 

 



 



 



 

 

 

În luna august 2019 a fost transmisă către C.N.I. o solicitare pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Construire sală de sport sat Laza, comuna Laza, județul 

Vaslui”, iar prin ordinul 3457/31.12.2019 a fost introdus in  Lista – sinteză a 

obiectivelor de investiții din cadrul subprogramului „Săli de sport”. Si pentru acest 

obiectiv a fost întocmit studiul de fezabilitate și transmis către CNI în vederea 

evaluării și execuției lucrării. Valoarea estimata a investitiei este de 10.330.467,57 

lei. 

Obiectivul presupune construirea unei săli de sport în incinta Scolii Laza cu o 

suprafață construită de 1556,85 mp si o suprafață desfăsurată de 1789,35 mp.   



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

În luna iulie 2020 a fost transmisă tot către CNI o solicitare care vizează 

modernizarea a 3.752 m drumuri satesti din comuna Laza, respectiv în satele Laza 

si Sauca.  

Prin acest proiect se propun pentru modernizare  următoarele drumuri: 

 



 Sat Sauca: 

- De la intersectie DJ 247 zona Coscotin(magazin Boeru) spre fam. Gheorghe 

Gheorghe până la intersecție cu DS în zona Grigoriu Iulian; 

- De la Andone Constantin spre Alexandru Florin până la DJ 247 și spre pod 

Savin - Alexandru Gheorghe cu legatura DJ247 in zona Scântei Lenuta; 

- De la  intersectie cu DJ247 zona pod zona Gache Ion până la pod zona 

Ciobanu Gheorghe (Guță) si spre fam Andone Dumitru. 

 

 Sat Laza 

- De la intersectie zona Burlacu Neculai  la Bejenaru Neculai (Daniel) si spre 

Iliuță Neculai până la  pod Palimaru cu legătura la rampa de acces a podului 

nou; 

- De la intersectie zona cimitir Laza până la DJ247 (fam Andriescu Iulian); 

- Zona căsuța de la intersectie DJ 247 (Carp Vasile) la Radu Constantin. 

 

 



 
 

 În cadrul  Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării 

inteligentea energiei în infrastructura de iluminat public a fost depus proiectul 

„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Laza”. 

Valoarea proiectului este de 590.140,66 lei din care nerambursabil 500.000 lei.  

Proiectul are în vedere înlocuirea corpurilor de iluminat din comună cu unele 

eficiente care folosesc tehnologie LED. Suma maxima ce se poate obtine prin acest 

program pentru o  comuna cu până la 4000 de locuitori este de până la 500.000 lei. 

 



 În luna iulie 2020 s-au întocmit un număr de 4 proiecte pentru obținerea 

unor finanțări nerambursabile (granturi), proiecte ce vor fi depuse pe liniile de 

finanțare deschise în luna august. Aceste 4 proiecte au in vedere următoarele: 

1. Dotarea Scolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Laza cu table interactive si 

tablete pentru elevi; 

2. Achiziția de pubele (cosuri de gunoi), 250 buc.  ce vor fi amplasate pe 

drumurile din satele componente ale comunei; 

3. Refacerea împrejmuirii terenului de sport de la Școala Gimnaziala „Mihai 

Eminescu” Laza; 

4. Amenajare loc de joacă pentru copii în curtea Școlii Sauca. 

 

 Prin Hotărârea Consiliului local Laza nr. 18/09.03.2020 au fost aprobate 

Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico economici si devizele estimative pentru 

proiectul comun „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comunele 

Pușcași, Laza, Poienești și Ivănești, județul Vaslui cu obiectiv de investiție 

„Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele Laza, Sauca și Râșnița 

aparținătoare comunei Laza, județul Vaslui”. Prin acest proiect se vor realiza 

aproximativ 27 km rețea de distribuție gaze în comuna Laza. Cele 4 UAT uri 

respectiv Pușcași, Laza, Poienești și Ivănești se vor constitui într-o Asociație de 

Dezvoltare Intercomunitară și vor depune proiectul comun în scopul maximizarii 

sanselor de obținere a finanțării. 

 



 



 



 



 



 Întrucât sediul Primăriei Laza este construit în anul 1996 iar de atunci nu a 

beneficiat de nici o reabilitare și având în vedere oportunitate de finanțare, a fost 

depus în cadrul apelului de proiecte POR/2020/3/3.1/B/2,  în data de 03.07.2020, 

cererea de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Primăriei comunei Laza„. Valoarea totală a proiectului este de 1.566.824,35 lei iar 

prin acest proiect se va realiza o reabilitare dar și o modernizare a clădirii prin 

construirea anvelopei termice, creșterea randamentului și optimizarea sistemului 

de încălzire/ventilare, modernizarea sistemului de iluminat, s.a. toate aceste 

activități conducând  la reducerea poluării, scăderea consumului de energie. 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

  


