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Comunicat de presă 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” 

 
COMUNA HĂRMĂNEȘTI, JUDEȚUL IAȘI în calitate de beneficiar, implementează proiectul ” 
ELABORARE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR DE 
AMENAJARE A TERITORIULUI ÎN COMUNA HĂRMĂNEȘTI”, PNRR/2022/C10/I4, proiect finanţat prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de coordonator de investiții pentru Planul 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul Local. 
 

Obiectivul general al proiectului ” ELABORARE PLANULUI URBANISTIC GENERAL ÎN FORMAT 
DIGITAL A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI ÎN COMUNA HĂRMĂNEȘTI” : 

O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții 
în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum 
și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean. 

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și 
urbană la nivelul autorităților publice locale. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin 
documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și 
transparent la documentele de planificare spațială și teritorială, de a eficientiza procesul de 
autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate  și transparență investițiilor prin 
actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la 
documentele de amenajare  a teritoriului și de urbanism. 

 
Rezultatele proiectului: 
-  Furnizarea de informații direct către publicul interesat într-un timp cât mai scurt și cu o precizie 
foarte mare; 

- Reducerea timpului pentru elaborarea certificatelor de urbanism sau a altor documente ce țin de 
planul urbanistic.  

- Transpunerea în format digital  a datelor colectate în sistemul  cadastrului sistematic cât și a 
hărților și planurilor cadastrale la nivelul comunei. 
 
Alte informații despre proiect 

• Valoarea totală a proiectului: 527.221,17 lei 
 
 Cod proiect C10-I4-558 

 
Data începerii proiectului:  16-11-2022 
Data finalizării proiectului: 16-11-2024 

Datele de contact ale beneficiarului: 
COMUNA HARMANESTI, JUDETUL IASI 
Sat Harmanestii Vechi, comuna Hărmănesti, județul IASI, cod poștal  707509 
Telefon: 0232/722.000 
Adresa e-mail: harmanesti@is.e-adm.ro   
Persoană de contact: SECRIERU  IOAN – Primar/Reprezentantlegal 
Telefon: 0766574356 
Adresa e-mail: harmanesti@is.e-adm.ro   

 

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României” 


