
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920074X203923801114/21.06.2018 

 

Finalizat iunie 2019 

•DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE
DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE
BULDOEXCAVATOR ȘI ECHIPAMENTE
CONEXE, ÎN COMUNA LUNCAVIȚA

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se propune achiziționarea unui
Buldoexcavator cu roți egale de minim 99 CP
dotat si cu accesorii precum cupa încărcător
multifuncțională și cupă de excavare, inclusiv
atașamente de lucru opționale: tocator
vegetatie, furci de stivuitor, perie fără colector,
aer condiționat în cabină.

•Proiectul se adresează celor 4244 locuitori ai
Comunei Luncavița, județ Tulcea precum și
instituțiilor publice și agenților economici ai
Comunei.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul specific al proiectului este
îmbunătățirea calității serviciilor publice, prin
dezvoltarea bazei materiale a Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al
Comunei Luncavița, județul Tulcea.

Obiective

•Bunuri achiziţionate - buldoexcavator
HIDROMEK model 102S ALPHA-contract de
furnizare nr. C97665/ 18.10.2018 privind
achiziția buldoexcavator cu roți egale,
incheiat cu SC MARCOM RMC 94 SRL pentru o
valoare de 363.200 lei fara TVA la care se
adaugă TVA în valoare de 69.008 lei.

Rezultate

• Proiectul contribuie la îndeplinirea
Obiectivului de dezvoltare rurală al Reg (UE)
1305/2013 – iii) Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și a
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă, în teritoriul
administrativ al GAL Dobrogea de Nord
Tulcea.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
ccomuna Luncavița,

județul Tulceaa

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20  

Domeniul de intervenție  

6B Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

364.760,55 lei/ 78.300 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

21.06.2018-21.06.2020

Beneficiarul proiectului 
Comuna Luncavița, 

Județul Tulcea

Date de contact Ilie  ȘTEFAN-
primar  Comuna Luncavița, tel 

0240 541 201, 0743026807, 
primaria@comunaluncavita.ro


