
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920074X203923801112/03.08.2018 

 

Finalizat septembrie 2019 

•DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE BAZĂ ÎN
COMUNA SMÂRDAN, JUDEȚUL TULCEA –
ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU LUCRĂRI DE
ÎNTREȚINERE ȘI DESZĂPEZIRE

Denumirea 
proiectului

• Proiectul care face obiectul cererii de finanțare
are ca obiectiv general Înființarea, extinderea și
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică și
vizează îmbunătățirea sau extinderea serviciilor
locale de bază destinate populației rurale, a
celor de agrement și infrastructurii aferente la
îmbunătățirea infrastructurii la scară mică.

Descrierea 
proiectului 

•Pentru atingerea obiectivului proiectului,
solicitantul își propune să achiziționeze un
Utilaj pentru lucrări de întreținere și
deszăpezire, utilajul fiind necesar comunei
pentru dotarea și dezvoltarea
Compartimentului Stație Alimentare cu Apă
existent la nivelul UAT Comuna Smârdan, în
vederea acoperirii necesităților de intervenție
la infrastructura comunei (rețeaua stradală
din intravilan și drumuri din extravilan,
sistemul centralizat de alimentare cu apă).

Obiective

•Bunuri achiziţionate - Tractor McCormick,
model X5,40T Power Shuttle Cab T4I-contract
de furnizare nr.09/ 16.01.2019 privind
achizitia Tractor McCormick, incheiat cu SC
APAN AGRICULTURE EQUIPMENTS SRL pentru
o valoare de 354.536,80 lei fara TVA la care
se adaugă TVA în valoare de 67.261,99 lei.

Rezultate

• Realizarea achiziției utilajului propus prin
proiect, cu echipamentele și caracteristicile
aferente nevoilor comunei conduce la
dezvoltarea Compartimentului Alimentare cu
Apă din cadrul Comunei Smârdan, prin
diversificarea atribuțiilor și creșterea
responsabilităților astfel încât să se asigure
un nivel al serviciilor publice de bază
corespunzător necesităților unei comunități
dintr-o localitate a unui stat european.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
ccomuna Smârdan,

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 

363.828,85 lei/ 78.100 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

03.08.2018-03.08.2020

Beneficiarul proiectului 
Comuna Smârdan, 

Județul Tulcea

Date de contact                         
Vasile  Petrică MĂRCULEESCU, 

Comuna Smârdan, tel 0340 
818860, 0744230768

contabilitate@primariasmirdan.ro


